
           “IEDEREEN 
VERDIEND EEN KANS
 OP BETAALD WERK”

BEGELEIDING NAAR WERK 
INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER

Participeren in het arbeidsproces is belangrijk voor 

een mens. Het helpt mensen hun leven weer op de 

rit te krijgen. Door te werken beteken je iets voor de 

maatschappij. Je krijgt een gevoel van eigenwaarde. 

Je hebt een dagritme. Werken is goed voor iedereen. 

Ook voor de mensen die Kwintes begeleidt. 

U kunt daarbij een belangrijke rol spelen.

www.kwintes.nl/trajectbegeleiding
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Heeft u interesse?
Als u interesse heeft om eens verder te praten 

over de mogelijkheden, neem dan contact op 

met onze jobcoaches via Guus van Maurik, 

telefoonnummer: 06 101 411 43 

of mail: g.vanmaurik@kwintes.nl

Of kijk op onze website: 

www.kwintes.nl/trajectbegeleiding 

Voor meer informatie over IPS: 

www.werkenmetips.nl

“Pim leerde snel in de 
werkplaats en nam veel werk 
uit handen van zijn collega’s.”

Kwintes begeleidt mensen met een psychische kwets-

baarheid die gemotiveerd zijn om (weer) te werken. 

Jong of oud, met of zonder diploma. 

Wij geloven dat mensen met de juiste begeleiding en 

een goede match een betaalde baan kunnen hebben. 

GEZOCHT: 
WERKGEVERS M/V
Wij zoeken werkgevers die mensen met een psychische 

kwetsbaarheid een kans willen geven op de arbeids-

markt. Wij zorgen voor de begeleiding. U zorgt voor het 

inwerken en het betrekken van de kandidaat 

bij uw bedrijf. 

Wij zoeken werkgevers met een open 

houding naar de kandidaat. Een werk-

gever die een werkplek biedt waar de 

kandidaat kan groeien naar meer verant-

woordelijkheid. Wilt u een van onze  

kandidaten een kans geven? U heeft er 

enkel flexibiliteit, relativeringsvermogen en 

een dosis humor voor nodig.

De juiste match
We besteden veel aandacht aan de juiste match. 

Zo zorgen we ervoor dat de kandidaat past in uw 

bedrijf en een waardevolle bijdrage levert. 

Wat wil de kandidaat? Welke talenten en interesses heeft 

hij? Samen met de kandidaat maken we een arbeids-

profiel. Vervolgens gaan wij op zoek naar een passende 

werkgever. Wat voor werkzaamheden heeft u? Wat zijn 

de taken en verantwoordelijkheden? Samen kijken we 

waaraan de kandidaat moet voldoen.

Onze begeleiding is op maat en varieert van wekelijks 

telefonisch contact tot begeleiding door ons op de werk-

vloer. U kunt bij ons terecht voor informatie en advies over 

werkgeversvoordelen. Regelmatig evalueren we samen. 

En uiteraard zijn wij voor de werkgever goed bereikbaar 

voor vragen en advies over de kandidaat.

Methode
Wij werken vanuit de IPS-methodiek (Individuele Plaatsing 

en Steun). Onze trajectbegeleiders zijn gecertificeerd als 

jobcoach. De methodiek is gebaseerd op het idee dat 

iedere kandidaat die dat wil, met passende (tijdelijke) 

ondersteuning kan werken in een betaalde baan.  

De kandidaat krijgt in een gewone werkomgeving de 

regie over zijn eigen leven terug. 


