Begeleid

werken

voor bedrijven

Onze jobcoaches staan voor u klaar!
Begeleid werken van De Trans is er voor mensen met een beperking die ervaring op willen doen in een bedrijf
en het leuk vinden om op vrijwillige basis taken uit te voeren. Omdat de basis vrijwillig is en de mensen
verzekerd zijn via De Trans, zijn de kosten voor bedrijven minimaal.
Een passende plek in uw bedrijf
Niet voor iedereen is het hebben van een baan even vanzelfsprekend. Vaak kunnen mensen met een
beperking met de juiste ondersteuning wel zinvolle taken verrichten. De belangrijkste voorwaarde hiervoor
is dat een bedrijf open staat voor mensen met een arbeidsbeperking en hun een kans wil bieden zichzelf te
ontwikkelen. Dat kan door het aanbieden van vaste taken die passen bij hun mogelijkheden. Begeleid werken
is er uiteindelijk op gericht mensen op een duurzame manier te begeleiden naar werk.
Een vaste functie binnen uw bedrijf is echter geen voorwaarde om iemand aan de slag te laten gaan in uw
bedrijf. De samenwerking kan op ieder moment in goed overleg worden beëindigd. Het enige dat van uw
bedrijf wordt gevraagd is een (vast) aanspreekpunt voor de persoon die aan de slag gaat. De ervaring leert
namelijk dat een vast aanspreekpunt op de werkvloer, de kans op succesvol functioneren aanzienlijk vergroot.
Aan de slag!
De mensen die bij u aan de slag gaan, worden begeleid door jobcoaches van Begeleid werken. Deze
jobcoaches weten goed wat deze mensen kunnen en op welke manier een bedrijf rekening kan houden met
hun mogelijkheden.
Wat kunt u verder verwachten van Begeleid werken?
• Samen met de jobcoach kijkt u naar wat iemand kan toevoegen binnen uw bedrijf;
• Zo ontstaat maatwerk voor uw bedrijf en de persoon die aan de slag gaat;
• Ondersteuning en coaching gedurende het hele traject;
• Geen financiële verplichtingen;
• De mogelijkheid om de samenwerking te beëindigen.

Begeleid werken
Zuidbargerstraat 120
7812 AL Emmen

Meer informatie
Als u belangstelling heeft of meer
informatie wenst, dan kunt u contact
opnemen met de jobcoaches van
Begeleid werken.
Telefoon: (0591) 62 16 65
E-mail:
begeleidwerken@detrans.nl
Of kijk op de website www.detrans.nl
voor meer informatie.

