


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 Nijmegen/ Tiel /N- Brabant

Angeline Schuurmans

06 - 51 83 15 94 

schuurmans@jobstap.nl

Horacio Wilcke

06 - 51 82 54 58 

wilcke@jobstap.nl

Mieke de Vries

06 - 13 42 39 73

m.devries@jobstap.nl

Ellis de Kok

06 - 12 81 97 07 

kok@jobstap.nl

Wendy Kops

06 - 30 89 04 13

kops@jobstap.nl

Arthur Raijmakers

06-13 91 70 03

raijmakers@jobstap.nl

Renate Voermans

06- 10 12 62 03

voermans@jobstap.nl

Peter Boskaljon

06-10 92 31 16

boskaljon@jobstap.nl

mailto:boskaljon@jobsta.nl
mailto:boskaljon@jobsta.nl
mailto:boskaljon@jobsta.nl


Angeline Schuurmans
Arbeidscoach

T 06 - 51 83 15 94    E schuurmans@jobstap.nl

WERKERVARING
• Jobstap
• Pluryn, locatie Jan Pieter Heije
• Stichting Oosterpoort

OPLEIDINGEN
• Hogeschool Arnhem/Nijmegen, Sociaal 

Pedagogische Hulpverlening
• Maaslandcollege Oss, VWO

TRAININGEN/CURSUSSEN
• Melba
• Dariuz loonwaarde
• NAH
• Omgaan met weerstand en agressie
• Interne Audit 
• Controle en Fysieke Beheersing
• Noloc-certificering Jobcoach

SPECIALISME
Sinds 2001 ben ik als jobcoach werkzaam bij Jobstap. Daarvoor werkte ik 
12 jaar als pedagogisch medewerker bij Pluryn. Het ondersteunen van 
mensen bij het behouden van een passende baan, ook op de langere 
termijn, is waar ik als jobcoach naar streef. Ik heb veel ervaring in het 
begeleiden van mensen met ASS, LVB, gedragsproblematiek, NAH en 
ADHD. 
Bij mijn stijl van coachen zijn duidelijkheid, structuur en betrouwbaarheid 
belangrijk. Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Ik maak makkelijk contact 
en kan goed luisteren. Ik ondersteun daar waar nodig en stimuleer de 
mensen om alles wat zij zelf kunnen, zelf te doen. 

PERSOONLIJKHEID
Integer | Betrouwbaar | Praktisch | Gedreven | Samenwerkend |  
Empathisch



Wendy Kops
Arbeidscoach 

T 06 - 30 89 04 13    E kops@jobstap.nl

WERKERVARING
• Jobcoach
• Kwaliteitsmedewerker
• Re-integratiecoach
• Inburgeringsconsulent statushouders
• Inkomensconsulent
• Trajectbegeleider asielgerechtigden

OPLEIDINGEN
• HSAO Culturele Maatschappelijke

vorming

TRAININGEN/CURSUSSEN
• Doelgroepenkennis NAH en autisme
• Sociale Wet- en Regelgeving
• Train de trainer 
• Diverse cursussen m.b.t. 

gesprekstechnieken en 
agressiebeheersing

SPECIALISME
Sinds september 2019 ben ik werkzaam in de functie van arbeidscoach in de 
regio Noordoost en Midden Brabant.

Ik heb inmiddels ruime ervaring in het coachen van kandidaten, door samen te 
werken aan het vergroten en stimuleren van de zelfredzaamheid en het  
arbeidsperspectief. Ik coach en ondersteun bij een scholingstraject, naar en op 
het werk.  Door mijn jarenlange ervaring bij gemeenten heb ik veel kennis van 
de Participatiewet, WMO, Wet verbetering Poortwachter en de Wet 
inburgering.  Mijn werkwijze kenmerkt zich met name door het stimuleren van 
talentontwikkeling, om kandidaten zo te motiveren tot een volgende stap in zijn 
of haar (arbeids-)participatie. We kijken samen naar realistische mogelijkheden 
en hoe we positieve veranderingen op alle leefgebieden kunnen realiseren! 
Daarnaast zorg ik voor een goede verbinding tussen kandidaten, gemeenten/ 
UWV, werkgevers, scholen en andere (hulpverlenings-)instanties. 

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

sterk | Creatief | Humoristisch | Ondernemend | Betrouwbaar | Teamplayer



Horacio Wilcke
Arbeidscoach 

T 06 - 51 82 54 58 E  wilcke@jobstap.nl 

WERKERVARING
• Jobstap
• Pluryn

OPLEIDINGEN
• MDGO zorg en welzijn 

TRAININGEN/CURSUSSEN
• NAH omgaan met cliënten met niet 

aangeboren hersenletsel. 
• Wet- en regelgeving sociale zekerheid
• Omgaan met weerstand en agressie 

SPECIALISME
Sinds 2002 ben ik werkzaam bij Jobstap in de functie van jobcoach. 
Daarvoor heb ik 10 jaar gewerkt bij Pluryn in de functie van pedagogisch 
medewerker. Ik heb ruime ervaring in het begeleiden en coachen van 
diverse doelgroepen; LVB | ASS | NAH | lichamelijke beperkingen | 
jongeren met gedragsproblemen | statushouders.

Ik vind het belangrijk dat ieder mens met of zonder beperking een goede 
plaats in de maatschappij heeft. Daarbij hoort ook waar mogelijk, een 
baan binnen de reguliere arbeidsmarkt. Daarnaast vind ik het prettig om 
adviserend, intermediair op te treden en om met meerdere partijen samen 
te werken aan een gemeenschappelijk doel, het zo snel mogelijk mensen 
duurzaam aan het werk te helpen. 

PERSOONLIJKHEID
Besluitvaardig | Betrouwbaar | Autonoom | Geduldig | Flexibel | 
Empathisch | Kwaliteit gericht | Analytisch | Resultaat gericht | Effectief 
communiceren



Mieke de Vries
Arbeidscoach/Adviseur

T 06 - 13 42 39 73     E m.devries@jobstap.nl

WERKERVARING
• Jobstap
• Heliomare arbeidsintegratie
• UWV
• Rabobank
• Tata Steel

OPLEIDINGEN
• PABOO

TRAININGEN/CURSUSSEN
• Training Empowerment (Vrijbaan)
• Oplossingsgericht coachen
• Niet Aangeboren Hersenletsel
• Mediation
• Wandel coaching

SPECIALISME
Het vinden van banen én het maken van een goede match tussen 
werknemer en werkgever. Natuurcoach, Matrix Professional.
Ik ben duidelijk en direct, ik doe wat ik beloof. Ik heb veel ervaring met het 
werken met mensen met NAH en autisme.

PERSOONLIJKHEID
Empathisch | Kijken in mogelijkheden en kansen | Opgewekt | Opgeruimd | 
Humor | Doorzetter | Verbinder 



Ellis de Kok
Arbeidscoach

T 06 - 12 81 97 07    E kok@jobstap.nl 

WERKERVARING
• Jobstap
• YER Werving & Selectie
• Spherion Recruitment

OPLEIDINGEN
• Hogeschool van Utrecht CMV
• MEAO Oosterbeek

TRAININGEN/CURSUSSEN
• Doelgroepentraining
• Wet- & Regelgeving
• Star training, criteriumgericht interviewen
• Verkooptraining
• Time Management
• Noloc-certificering Jobcoach

SPECIALISME
Sinds 2006 ben ik werkzaam bij Jobstap als Arbeidscoach in Nijmegen.
In de loop der jaren heb ik veel  werkervaring opgedaan op het gebied 
van jobfinding, maar vooral van jobcoaching.
De doelgroepen waar ik goed mee kan werken zijn LVB, Autisme, ADHD, 
mensen met een lichamelijke beperking en schoolverlaters.
Mijn stijl van coaching is duidelijk, gestructureerd, sturend en vooral ook 
goed een luisterend oor kunnen bieden en kijken op welk gebied er het 
meest begeleiding nodig is. Ik onderhoud goed contact met mijn cliënten 
en ben goed bereikbaar. Je weet wat je aan mij hebt en afspraak is 
afspraak.

PERSOONLIJKHEID
Enthousiast | Betrouwbaar | Flexibel | Luisteren & Mee denken | 
Persoonlijk | Betrokken | Duidelijk | Ordelijk | Geduldig



Arthur Raijmakers
Arbeidscoach

T 06 – 13 91 70 03    E raijmakers@jobstap.nl

WERKERVARING
• Jobstap
• Sint Maartenskliniek
• Medisch Centrum Nijmegen Oost – Fysio de 

Wedren
• Iedereen Beweegt 

OPLEIDINGEN
• HBO: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

Sport Gezondheid & Management 
• Post HBO Beroepsopleiding Jobcoach; 

participatie- en loopbaanprofessional (i.o.)

TRAININGEN/CURSUSSEN
• Leefstijlcoach
• Motivational Interviewing

WAAROM JOBSTAP?
Ik vind het belangrijk om ergens te werken waar ik mensen écht kan 
helpen. Bij Jobstap kan dit en help ik mensen met een beperking naar 
een passende plek in de maatschappij. Wanneer dit gelukt is geeft mij dat 
erg veel energie!

SPECIALISME
Door mijn werk in de zorg en revalidatie heb ik geleerd dat iedereen 
anders is en kijk ik altijd naar het individu. Het is mijn kracht om te kijken 
naar wat iemand wél kan en te denken in mogelijkheden. Met mijn 
ervaring in de leefstijlcoaching vind ik het belangrijk om naar het 
totaalplaatje van iemand te kijken. De mentale en fysieke gezondheid 
spelen ook een rol in hoe iemand op zijn werk is. 

PERSOONLIJKHEID
Empathisch | Sociaal | Betrokken | Rustig | Duidelijk | Relativerend | 
Betrouwbaar | Nuchter | Doorzetter



Renate Voermans
Arbeidscoach

T 06 – 10 12 62 03    E voermans@jobstap.nl

WERKERVARING
• Arbeidscoach Pluryn
• Werkbegeleider en persoonlijk begeleider

OPLEIDINGEN
• HBO: EHSAL Brussel Orthopedagogiek
• Universiteit Brussel VUB: 

psychologie/orthopedagogiek (1ste jaar 
afgerond)

TRAININGEN/CURSUSSEN
• Gedragsproblemen
• NAH
• Autisme
• Begeleiden van mensen met psychische 

problematiek 

WAAROM JOBSTAP?
Ik vind het belangrijk om mensen met een beperking te helpen bij het 
vinden van een passende plek in de maatschappij. 
Soms lijken er beren op de weg te staan en is het een lang traject om 
ergens te komen, maar het is mooi om samen doelen te behalen!

SPECIALISME
Door mijn werk als begeleider en arbeidscoach bij Pluryn, heb ik veel 
ervaring met verschillende doelgroepen: LVG, ADHD, Autisme, NAH,  
gedragsproblemen en psychische problematiek. 
Mijn coaching is duidelijk, eerlijk en open: ik zeg wat ik doe en ik doe wat 
ik zeg.

PERSOONLIJKHEID
Integer | Open | Sociaal | Betrokken | Gedreven | Duidelijk | Rustig en 
geduldig



Peter Boskaljon
Arbeidscoach

T 06 –10 92 31 16 E boskaljon@jobstap.nl

WERKERVARING
• Stichting JP van den Bent

OPLEIDINGEN
• Begeleider bijzondere doelgroepen

TRAININGEN/CURSUSSEN
• Geef me de vijf (autisme)
• Vraaggericht werken
• Meer dan verslaafd  
• Gesprek technieken
• Omgaan met agressiviteit

WAAROM JOBSTAP?
In mijn eerdere loopbaan als persoonlijk begeleider zag ik dagelijks de 
waarde van inclusie. Zelf bijdragen aan de maatschappij, een ritme in het 
dagelijks bestaan is voor een ieder van groot belang. Mijn energie en 
motivatie haal ik uit het samen mogen werken aan deze doelen.      

SPECIALISME
Door mijn ervaring binnen de zorg, heb ik veel ervaring met doelgroepen 
als LVB, verslavingszorg, autisme en bijkomende gedragsproblematiek.

PERSOONLIJKHEID
Stabiel | Loyaal | Betrokken | Betrouwbaar | Humor | Relativerend



Adres hoofdkantoor:
Velperweg 27

6824 BC Arnhem

T 026-33 97 520

Hoe kunnen we ondersteunen?

Jobstap Nijmegen
Groenestraat 294

6531 JC Nijmegen

Jobstap Tiel
Laan van Westroyen 6

4003 AZ Tiel
Adres Hoofdkantoor:
President Kennedylaan 104

6883 AX Velp

T 026-33 97 520

E info@jobstap.nl

Jobstap Best
Europaplein 1 – gebouw 21

5684 Best

mailto:info@jobstap.nl
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