
Participeren in het arbeidsproces bevordert de 

veerkracht van mensen. Werk ondersteunt het 

herstelproces en helpt mensen hun leven weer op 

de rit te krijgen. Individuele Plaatsing en Steun (IPS) 

is een effectieve methode, waarmee wij samen 

met de cliënt bouwen aan zelfvertrouwen en hem/

haar aan werk helpen. De methode is gericht op 

persoonlijke ontwikkeling en draagt bij aan herstel. 

Onze gediplomeerde trajectbegeleiders zetten 

alles op alles om dat mogelijk te maken. Samen 

met werkgevers die kwetsbare mensen een kans 

willen bieden en maatschappelijk betrokken willen 

ondernemen. 

Iedereen verdient 
een kans op 
betaald werk
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Wilt ook u hen een kans geven?
Kwintes is op zoek naar (maatschappelijk betrokken) 

ondernemers, die mensen met een psycho-sociale 

kwetsbaarheid een kans willen geven om te re-integreren op de 

arbeidsmarkt. Van u wordt alleen gevraagd de medewerker - 

net als uw andere medewerkers - in te werken en te betrekken 

bij uw organisatie. Van Kwintes kunt u daarbij verwachten: 

• Maatwerk: wij streven naar een medewerker die zo goed 

mogelijk past binnen uw team en van toegevoegde waarde 

is voor uw organisatie.

• Begeleiding: in overleg met u wordt bepaald op welke 

manier de begeleiding van de medewerker plaatsvindt. 

Dat kan variëren van wekelijks telefonisch contact met de 

medewerker tot ‘coaching on the job’, een intensieve vorm 

van begeleiding waarbij de medewerker op de werkvloer 

wordt begeleid door Kwintes. 

• Evaluatie: er vinden diverse evaluatiemomenten plaats, 

waarna zo nodig aanpassing of bijsturing plaatsvindt.

• Advies: over de mogelijkheden die geboden worden 

vanuit het UWV en de gemeente. Zoals een proefplaatsing 

of werkervaringsplaats, waardoor de medewerker 

een bepaalde periode kosteloos voor u werkt. En de 

no-riskpolis: een ziektewetuitkering voor mensen in 

dienstverband, betaald door het UWV. 

• Een contactpersoon: één aanspreekpunt, die vanaf het 

begin met u meedenkt en gericht bijdraagt aan een 

plaatsing die voor alle partijen prettig verloopt.

Ja, graag een baan!
Kwintes begeleidt alle mensen, zowel jongeren als ouderen, die 

gemotiveerd zijn. En van diverse opleidingsniveaus: van mensen 

zonder opleiding of  een middelbare schooldiploma tot en met 

mensen met een afgeronde mbo- of hbo-opleiding op zak. Zij 

willen allen graag een baan. En de ervaring leert dat met een 

goede matching en begeleiding zij allemaal succesvol kunnen 

re-integreren in het werk en daarmee in de samenleving.

De juiste match
Om de kans op een succesvolle re-integratie zo groot mogelijk te 

maken besteedt Kwintes veel aandacht aan de juiste match. Het 

start met een assessment: gesprekken gericht op de wensen, 

interesses, kwaliteiten, motivatie en sociale netwerk van de 

deelnemer. Op grond daarvan stellen we een arbeidsprofiel op. 

Vervolgens gaat Kwintes op zoek naar een passende werkgever: 

een werkplek waarbij de deelnemer zo goed mogelijk aansluit 

bij de functie, het team en de organisatie. 

Methode
Bij het bemiddelen en begeleiding van kwetsbare mensen naar 

een betaalde baan, maakt Kwintes gebruik van IPS: Individuele 

Plaatsing en Steun. Deze arbeidsrehabilitatie-methodiek 

uit de Verenigde Staten is gebaseerd op de idee dat iedere 

deelnemer die dat wil, “begeleid” kan werken in een betaalde 

baan. In een gezonde werkomgeving kan de deelnemer de 

regie weer terugkrijgen over zijn/haar eigen leven. Vanuit 

de IPS-expertise werkt Kwintes samen met multidisciplinaire 

teams van behandelaren en gedragskundigen. Om de kans 

op een succesvolle plaatsing te vergroten vindt ook intensieve 

samenwerking plaats met de begeleiders en het sociale netwerk 

van de deelnemer. 

Interesse?
Wilt u meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek 

met een van de trajectbegeleiders? Neem contact op met de 

persoon vermeld op bijgevoegd visitekaartje. Of kijk op: 

www.kwintes.nl.

Via Kwintes hebben al veel mensen 
een opleiding of baan gevonden 
als: cafetariamedewerker, koerier, 
netwerkbeheerder, postbode, administratief 
medewerker, kapper en technisch 
productiemedewerker.

“Kwintes begeleidt alle mensen, 

zowel jongeren als ouderen, die 

gemotiveerd zijn.”


