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Wij zijn Sterk in Werk
Jongeren en (jong)volwassenen met gedrags-, leerproblemen en/of
ontwikkelingsstoornissen en veelal zonder startkwalificatie helpen bij
de zoektocht naar de best passende werkplek. Daar zet Sterk in Werk,
onderdeel van Koraal Groep, zich voor in. Onze kracht ligt in een sluitende
aanpak: we starten zo vroeg mogelijk met de begeleiding, bouwen een
vertrouwensband op en hebben vooral een lange adem. Het resultaat?
Ruim 85% van onze cliënten zit na drie jaar nog steeds bij dezelfde
werkgever.

‘Thuis zitten is geen optie’
Vanuit dit motto zoeken we binnen Sterk in Werk iedere dag opnieuw naar
kansen en plaatsen voor jongeren die onderweg zijn naar de arbeidsmarkt
en daarbij wel wat hulp kunnen gebruiken. Want bij Sterk in Werk vinden we
dat jongeren niet thuis horen te zitten, maar binnen hun eigen mogelijkheden
aan de slag moeten kunnen. Dagelijks zien we dat jongeren gelukkiger zijn
als zij een goede besteding van de dag hebben.
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Anja:
“Wij begeleiden
jongeren op weg naar
een passende werkplek.
Dit doen we samen met de
sociale omgeving. Leren
door te doen, direct aan
de slag, elke dag een
nieuwe kans.”

doelstellingen uit de Participatiewet
en spreekt opdrachtgevers – gemeenten,
UWV en reguliere bedrijven – aan.
Betrouwbare partner
Onze jarenlange ervaring
én

het

succesvolle

slagingspercentage (85%
duurzame
vormen
basis

bemiddeling)
een

stevige

onder

onze

werkzaamheden.
bevestigt

ons

Het
in

de

overtuiging dat wij in
de actuele hectiek en
veranderende
van
echt

wereld

arbeidstoeleiding
iets

kunnen

betekenen en realiseren voor jongeren en jong volwassenen.
Met een gerust hart durven we te zeggen dat we een betrouwbare partner
zijn en passende oplossingen kunnen bieden voor gemeenten, scholen, UWV
en bedrijven.

Jobcoaching & begeleiding
Om jongeren en jong volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt
duurzaam aan de slag te krijgen, is specifieke kennis en ervaring nodig.
Sterk in Werk heeft die in huis. Daardoor weten we dat een lange periode
van begeleiding nodig is om iemand duurzaam te kunnen plaatsen in een
baan met geheel of gedeeltelijke loonwaarde.

Zo vroeg mogelijk starten met de
begeleiding is een belangrijke
succesfactor. Daarom gaan we
vaak al aan de slag terwijl de
jongeren nog op school zitten of
zo snel mogelijk daarna. Op basis
van een competentieprofiel en
via een traject Werkfit Maken
maken onze jobcoaches de jongeren arbeidsfit. Daarna volgt een traject
Naar Werk en gaan we op zoek naar de best passende werkplek. We
werken volgens het principe ‘normaal waar kan en aangepast waar nodig’.
Zo krijgen de jongeren de kans een werkritme op te bouwen en werkervaring
op te doen. Daarbij geldt: fouten maken mag vandaag, morgen starten we
weer opnieuw.
Uitgroeien tot medewerkers
Onze jobcoaches en werkbegeleiders
hebben passie voor deze kwetsbare
groep en het geduld om hen op weg te
helpen. Door een omgeving te creëren
waarin zij kunnen groeien en uitgroeien
tot werknemers, geven we betekenis
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zijn zij vervolgens beter in staat
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Corine:
“Landelijk gezien
zit circa 70% van de
jongeren die voortgezet
speciaal onderwijs (VSO)
heeft gevolgd, werkloos
thuis. Onze resultaten
laten een andere
realiteit zien.”

soorten banen en werkzaamheden
er mogelijk zijn en hoe we die kunnen
matchen met onze cliënten. We zetten in op
jobcarving, waarbij banen op maat worden ingericht.
Ook zorgen we ervoor dat de medewerkers in het bedrijf in staat zijn om de
jongeren op een goede manier op te leiden en te begeleiden. Zo werken we
samen aan een duurzaam resultaat.

Sterk in Werk, onderdeel van Koraal Groep
Sterk in Werk is op dit moment actief in Noord-Brabant, Limburg en een
deel van Zeeland. Daar begeleiden onze 35 medewerkers zo’n 600 jongeren
tot 35 jaar naar een plek op de arbeidsmarkt.
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Samen met cliënten, leerlingen en hun netwerk willen de mensen van
Koraal Groep ontdekken waar hun kracht ligt en die gezamenlijk verder tot
ontwikkeling brengen. Met als doel: iedereen op zijn eigen manier mee laten
doen in de samenleving.

Meer informatie en kostenindicatie
Wilt u meer weten over de inzet van jobcoaching of de mogelijkheden
voor jongeren? Neem dan contact op met Anja Beelen of Corine van Bragt
via nummer: 0411 65 24 81 en e-mail: info@sterkinwerk.koraalgroep.nl.
In een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek leggen we uit wat de
mogelijkheden zijn.
De kosten voor dienstverlening en ondersteuning van Sterk in Werk zijn
gebaseerd

op

een
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te
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vermenigvuldigd met het bijbehorende uurtarief. Na het kennismakingsgesprek stellen we een maatwerkofferte voor u op, die bestaat uit een
inhoudelijk en financieel voorstel. Meer informatie vindt u in onze tarievenlijst.

Sterk in Werk is een erkende
jobcoach-organisatie en heeft
het ISO-9001 en Blik op Werk-keurmerk.

De juiste match
omdat we…
... de taal van de jongeren én van de werkgevers spreken
... jarenlange ervaring hebben met jongeren met een
complexe problematiek
... over een uitgebreid netwerk beschikken
... de beste jobcoaches in huis hebben
... met de voeten in de klei staan
... deel zijn van Koraal Groep en daarmee ook zorg,
ondersteuning en passend onderwijs kunnen bieden

Sterk in Werk
Schijndelseweg 1
5283 AB Boxtel
T (0411) 65 24 81
F (0411) 65 23 04
info@sterkinwerk.koraalgroep.nl
www.stichtingsterkinwerk.nl

