
Begeleid werken

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.

Een passende plek
Wilt u graag iets nieuws leren en binnen een bedrijf aan de slag? Dan kunt u zich aanmelden bij Begeleid 
werken. Uw contactpersoon bij Begeleid werken is een jobcoach. Met deze jobcoach overlegt u wat uw 
mogelijkheden en interesses zijn. Daarna gaat u samen op zoek naar een passende plek bij een bedrijf of 
organisatie. Hier gaat u dan aan de slag op vrijwillige basis. Het is belangrijk dat uw taken goed bij u passen. 
Dan doet u ze met plezier en kunt u wat leren. In overleg met de werkgever, kunnen de taken soms worden 
aangepast aan uw situatie.

Leren in de praktijk
De jobcoach kan u helpen bij het leren doen van de werkzaamheden binnen het bedrijf. Ook kunt u hulp 
krijgen bij het omgaan met collega’s. Hoe maakt u bijvoorbeeld kennis met collega’s en hoe gaat u om met 
werktijden en pauzes. De jobcoach bezoekt u regelmatig in het bedrijf waar u actief bent. Tijdens deze 
bezoeken kunt u de dingen bespreken die u misschien lastig vindt. Samen met uw jobcoach kijkt u dan hoe u 
die zaken kunt oplossen. 

Aan de slag! 
Wilt u gebruik maken van Begeleid werken, dan heeft u het volgende nodig: 
• Een indicatie voor dagbesteding;
• U bent gemotiveerd, u wilt graag iets nuttigs doen;
• U wilt graag nieuwe dingen leren;
• U kunt na een inwerkperiode, zelfstandig een klus te doen.

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. 
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