Producten 2016 - 2017
In onderstaand schema treft u het overzicht van de
tarieven die Sterk in Werk hanteert voor de uiteenlopende
vormen van dienstverlening.
Individuele begeleiding 		
Intake/ kennismakingsgesprek		
Participatieplan i.s.m. cliënt		
Begeleiding door jobcoach:		
Life, stage, werkervaringsplek, jobfinding, coachen on the job, nazorg
Ontwikkelingsgerichte dag activering		
Begeleiding door assistent jobcoach / junior begeleider		
E- portfolio		
Begeleiding groep
Intern leerwerkbedrijf		
Werkervaringsplaats begeleiding		
Arbeidskundig onderzoek en begeleiding
Arbeidskundig onderzoek		
Consult arbeidsdeskundige		
Loonwaarde onderzoek LAT / DARIUZ		
Arbeidsinteressetest SIWIT		
Opleiding Veiligheid VCA / SIWOV 		
Trajecten & Projecten
Traject WerkFit Maken
Traject Naar Werk
Project IVITO & Project Onzichtbare Jongeren
*Trajecten zijn exclusief kosten stage, leerwerkplek. Zie voor aanvullende informatie achterzijde.

TRAJECT WERKFIT MAKEN

De jongeren worden op de leerwerkplek zowel individueel

Dit traject is bestemd voor jongeren en jong(volwassenen)
die (nog) niet deelnemen aan het arbeidsproces. Werkfit
Maken wordt vaak aangeboden ter vergroting van
hun zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen. Het doel is
het wegnemen van belemmeringen en weerstanden,
zodat zij zich weer actief kunnen gaan richten op de

als in groepsverband begeleid. Deze combinatie van
begeleiding op de leerwerkplek door een werkleider
en individuele begeleiding door een jobcoach leidt tot
een stabiele situatie. Het resultaat is het scheppen van
duurzame banen voor deze doelgroep.

arbeidsmarkt. Er wordt gewerkt aan het verbeteren

PROJECT ONZICHTBARE JONGEREN

van

van

Door verandering in wetgeving worden jongeren en

de persoonlijke effectiviteit en het bepalen van de

werknemersvaardigheden,

het

vergroten

(jong)volwassenen die voorheen in beeld kwamen via de

arbeidsmarktpositie. De groei naar werk(hervatting) wordt

WAJONG, niet meer automatisch toe geleid naar instanties.

gestimuleerd. Het resultaat van dit traject is dat de jongere

Deze jongeren hebben vaak geen startkwalificatie,

kan doorstromen naar het traject Naar Werk of een

hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt, geen

opleiding.

recht op een uitkering en zijn niet in staat zelf initiatieven
te ontplooien en/of weten de weg niet naar hulpverleners.

TRAJECT NAAR WERK
Dit

traject

wordt

ingezet

Ze verdwijnen van de radar en worden onzichtbaar. In
voor

alle

jongeren

en

jong(volwassenen) van wie is vastgesteld dat zij voldoende
werkfit zijn en voldoende arbeidscapaciteit hebben.
Het doel van dit traject is om volwaardig aan het werk
te gaan in een passende werkplek. Trefwoorden hierbij
zijn: In samenspraak met jongeren, Maatwerk, Sturen op
empowerment, Leren door doen, Direct aan de slag, Elke
dag een nieuwe kans en Duurzame plaatsing. Het resultaat
van een traject Naar Werk is dat de jongere een betaalde
baan heeft en houdt.

PROJECT IVITO (InVesteren in TOekomst)
Met dit project willen we jongeren en (jong)volwassenen
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt helpen

samenwerking met onderwijs, leerplicht en gemeenten
gaan we op zoek naar deze jongeren. Door middel van
een specifieke methodiek en intensieve begeleiding halen
we ze uit hun isolement en geven we ze zelf de regie.
Het eigen netwerk van de jongere wordt nadrukkelijk
betrokken. Het resultaat is dat ze weer in beeld zijn, weer
volwaardig mee doen aan de maatschappij en een
voorbeeld zijn voor hun omgeving.

SIWOV (Sterk in Werk Opleiding Veiligheid)
SIWOV is speciaal ontwikkeld voor de doelgroep (zeer)
moeilijk lerenden en jongeren met een (grote) afstand tot
de arbeidsmarkt en leidt op voor het landelijk erkend VCA
Basis examen

aan een baan. Dit doen wij o.a. door het creëren van
leerwerkplaatsen binnen reguliere bedrijven. Steeds meer

Wilt u meer weten over de inzet van jobcoaching

bedrijven nemen deel aan project IVITO en dienen graag

of

als leerwerkplaats. Met onze methodiek wordt zowel de

trajecten en projecten? Neem dan

jongere als het bedrijf door onze professionals gecoacht.

ons hoofdkantoor via nummer: 0411 65 24 81 en e-mail:

Als het mogelijk is, richten we banen op maat in.

info@sterkinwerk.koraalgroep.nl

de
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voor
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binnen

onze

contact op met

