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Samen maken we werk bereikbaar

Dit boekje geeft een overzicht van de dienstverlening van Werksupport, het onderdeel van de Amfors Groep dat trajecten
voor werkzoekenden aanbiedt. Kunt u wat u zoekt niet direct vinden, neem dan contact met ons op, dan kijken we samen of
maatwerk nodig en mogelijk is.
Op de volgende pagina vindt u een inhoudsopgave met een overzicht van onze diensten. Het paginanummer verwijst u naar een
uitgebreide beschrijving.
Werksupport is een expert in het opleiden en ontwikkelen van mensen. Bij ons werken mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt (met allerlei beperkingen en niveaus) in het groen, de metaal, de schoonmaak, de productie en in detacheringen
(bijvoorbeeld horeca, administratie en facilitaire ondersteuning). Daarnaast biedt Werksupport jaarlijks jobcoaching aan
minstens 25 deelnemers. Wij hebben in ons leerwerkbedrijf veel keus in werkplekken waar uw deelnemer ervaring op kan doen:
wij ontwikkelen in de praktijk, op de werkvloer! Op alle afdelingen werken leidinggevenden met veel ervaring in begeleiding op
de werkvloer, waardoor uw deelnemer altijd de ondersteuning krijgt waar hij/zij behoefte aan heeft.
Een aantal trajecten mogen wij aanbieden namens het UWV. Deze vindt u onder het hoofdstuk “UWV trajecten”.
Wilt u een deelnemer aanmelden, gebruik dan het aanmeldformulier. Hier vindt u tevens de prijsinformatie. Het formulier
kunt u vinden op onze website: www.amfors.nl/dienstverleningwerksupport of neem contact met ons op via 033 4224900 of
werksupport@amfors.nl. Onze algemene voorwaarden vindt u ook op onze website.
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Intake
Intake en plan
Tijdens de intake verzamelt de consulent van Werksupport informatie over de deelnemer door middel van een gesprek met
de deelnemer en aan de hand van beschikbare informatie van de opdrachtgever. Werksupport sluit de intake af met een
verslag van de huidige situatie en de kansen van de deelnemer en een jobcoach- of trajectplan.
De intake kan uitgebreid worden met een werkplekbezoek en een gesprek met de werkgever.

Kennismakingsgesprek
In sommige gevallen is geen complete intake nodig en is een kennismakingsgesprek een goede start. Dit is bijvoorbeeld
mogelijk als de deelnemer al een nulmeting gedaan heeft. Informeer bij ons of dit in uw geval mogelijk is.

Diagnose
Loonwaardebepaling
Doel:

Berekening van de (verminderde) loonwaarde van een deelnemer waarmee loonkostensubsidie aangevraagd kan
worden.
Voor wie: Voor deelnemers die zijn geregistreerd in het doelgroepenregister of werknemers waarvan niet duidelijk is of hun
verdienvermogen gelijk is aan dat van een reguliere werknemer.
Duur:
Invullen vragenlijst: 20 minuten, bedrijfsbezoek: 1,5 uur
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Inhoud:

De loonwaardemeting bestaat uit twee delen:
- Een vragenlijst die door de werkgever en de deelnemer wordt ingevuld (digitaal of per post).
- Een bedrijfsbezoek waarbij de consulent van Werksupport spreekt met de werkgever en de werknemer.
Aan de hand van verzamelde informatie brengt Werksupport advies uit over de loonwaarde en over de
benodigde begeleiding (jobcoaching).
Werksupport maakt gebruik van Dariuz loonwaardemetingen. Onze consulenten zijn door Dariuz gecertificeerd.

Praktijkdiagnose
Doel:
Voor wie:
Duur:
Inhoud:

Diagnose; het in kaart brengen van mogelijkheden en beperkingen in een praktijksituatie.
Voor deelnemers waarvan het onbekend is of zij geschikt zijn voor een beschikbare reguliere baan.
Kennismakingsgesprek + 6 weken werken.
De deelnemer loopt een 6-weekse praktijkstage op één van de afdelingen van de Amfors Groep. De deelnemer
wordt begeleid en laat zien wat de maximale inzet is. Aan het eind van de stage wordt de stage geëvalueerd
met de deelnemer en de leidinggevende. De praktijkdiagnose wordt afgerond met een korte rapportage
met daarin onderwerpen als motivatie, functioneren, belastbaarheid en sociale vaardigheden. Tevens geeft
Werksupport advies over de arbeidsmogelijkheden van de deelnemer.

Aanbodversterkende fase
Talent Carrousel
De Talent Carrousel laat deelnemers kennismaken met meerdere werksoorten in een bestaande productieomgeving.
De carrousel start met een kennismaking waarin mogelijke werksoorten geïnventariseerd worden. Daarna volgen drie weken
waarin per week met een werksoort kennis gemaakt wordt.
Aan de hand van evaluatie over interesse, getoonde inzet en geschiktheid wordt een advies voor de deelnemer opgesteld. De
carrousel kan tevens gebruikt worden als voorbereiding op één van de andere trajecten.
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Arbeidsoriëntatie op beroep en ontwikkeling
De deelnemer zoekt uit waar zijn interesses en kansen op werk liggen. Hierdoor krijgt de zoektocht naar werk of een opleiding
meer richting. Werksupport zet de arbeidsoriëntatie vaak in na een motivatie-interventie of aan het begin van een langer
traject op weg naar werk. De arbeidsoriëntatie bestaat uit 5 gesprekken van een uur.

Sollicitatietraining
Tijdens de training leren deelnemers om zichzelf te presenteren, vacatures te vinden, een sollicitatiebrief en cv te maken
en wordt geoefend met sollicitatiegesprekken. De training focust niet alleen op praktische kennis, maar geeft deelnemers
zelfvertrouwen om van hun sollicitaties een succes te maken. De deelnemer maakt thuisopdrachten en neemt deel aan 6
bijeenkomsten.

Ontwikkeling competenties
Amersfoort Extrateams
De Amersfoort Extrateams leren mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werken. De deelnemers hebben
naast weinig werkervaring en werknemersvaardigheden vaak problemen van persoonlijke aard (bijvoorbeeld verslaving,
relatieproblemen, een slechte gezondheid of financiële problemen). Tijdens hun werk bij de AE-teams krijgen zij daarom
zowel ondersteuning bij het leren werken als bij het oplossen van hun persoonlijke problemen.

AE Dames
Dit team werkt in een veilige vaste omgeving aan productiewerk en creatieve opdrachten. De regelmaat van werken en de
persoonlijke aandacht helpen deelneemsters op weg naar een zelfstandige toekomst.
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AE Heren
Dit team met alleen mannen werkt in kleine ploegen aan klussen bij mensen en organisaties met een klein budget. Denk
bijvoorbeeld aan verhuizingen, laminaat leggen of tuinonderhoud. Een andere ploeg knapt oude computers op voor
Amersfoorters die geen nieuwe computer kunnen betalen. Het ritme van werken samen met goede begeleiding brengt de
deelnemers dichter bij werk.

AE Werkt
De deelnemers aan AE Werkt werken in een bestaande productieomgeving. Zij werken daar een half jaar aan hun van tevoren
opgestelde leerdoelen. Tijdens het werk (her)ontdekken zij het belang van werk: zij leren hoe prettig het is om zowel sociaal,
economisch als maatschappelijk mee te doen en bij te dragen.

Werk-fittraining
De deelnemer volgt drie maanden een praktijkgerichte training op een leer-werkplek bij Amfors (bijvoorbeeld in het groen,
de schoonmaak of de metaal). Zo krijgt de deelnemer werkritme en bouwt hij kracht en energie op om terug te keren naar
betaald werk. Tegelijk wordt onderzocht wat de deelnemer nog kan en welke mogelijkheden hij/zij heeft om te re-integreren.
De Werk-fittraining kan per maand verlengd worden via Werk Fit plus/Werk Mee.
Werk fit plus en Werk Mee worden ingezet als de Werk-fittraining succesvol was en de doelstellingen gehaald zijn,
bijvoorbeeld als overbrugging naar regulier werk.
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Leer werken
Werksupport biedt leer-werktrajecten in verschillende vakgebieden. Voorbeelden daarvan zijn:
• Horeca
• Schoonmaak
• Groenonderhoud
• (Elektro)montage
• Metaalbewerking
• Logistiek
Voor de meeste trajecten geldt een minimaal aantal deelnemers. Ook hebben we ervaring met cursussen op maat voor
bijvoorbeeld laaggeletterden of statushouders. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden en de kosten contact met
ons op.

Outplacement

Aan deze diensten gaat altijd een intake vooraf (zie pagina 5).

Aanbodversterkende fase
In de aanbodversterkende fase werkt de deelnemer aan zijn professionele ontwikkeling. De deelnemer werkt eerst 5 tot 6
weken wekelijks een uur aan (her)oriëntatie op zijn kansen op werk. Daarna gaat de deelnemer 3 maanden aan het werk
tijdens een Belastbaarheidsstage of op een werkervaringsplek (zie pagina 6).

Bemiddeling
Werksupport ondersteunt de deelnemer bij de zoektocht naar een baan. De consulent zorgt niet alleen voor ondersteuning
van de deelnemer (bij het zoeken, het schrijven en de gesprekken), maar maakt ook gebruik van zijn bedrijvennetwerk en
brengt potentiële werkgevers op de hoogte van de beschikbare regelingen. De deelnemer besteedt hieraan samen met de
consulent gedurende een half jaar een uur per week.
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Eerste en tweede spoor

Aan deze diensten gaat altijd een intake vooraf (zie pagina 5).

Heroriëntatie
Door middel van een heroriëntatie krijgt de deelnemer inzicht in beroepen en sectoren waar voor hem/haar baankansen
liggen. Belemmeringen, belastbaarheid en kennis en ervaring staan hierbij centraal. De heroriëntatie bestaat uit coaching
gesprekken en opdrachten die helpen om te ontdekken welk werk bij de deelnemer past. Dit duurt gemiddeld 12 weken.
In sommige gevallen kan worden volstaan met een verkorte heroriëntatie.

Belastbaarheidstage/werkervaringsplek
Deze stage van 3 maanden is geschikt voor deelnemers die na lange tijd of na ziekte terugkeren op de arbeidsmarkt. Tijdens
de stage ontdekt de deelnemer hoeveel uren hij/zij aankan en doet werk- ervaring en ritme op.
Een combinatie van een verkorte heroriëntatie en belastbaarheidsstage gericht op specifieke beroepen is in veel gevallen
mogelijk. Neem hierover contact met ons op.

Bestendigen werkplek
Jobcoaching
Doel:
Coaching op de (nieuwe) werkplek zodat de plaatsing succesvol is en blijft.
Voor wie: Voor deelnemers die begeleiding nodig hebben als zij bij een reguliere werkgever starten en/of werken.
Duur:
De duur en het aantal uren verschilt per deelnemer en wordt van tevoren vastgelegd in een coaching plan.
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Inhoud:

Jobcoaching is bedoeld voor deelnemers die (nog) niet zelfstandig kunnen werken bij hun (nieuwe) werkgever.
De deelnemer, werkgever en consulent maken samen afspraken over de doelen waaraan wordt gewerkt tijdens
de jobcoaching. Deze kunnen te maken hebben met basisvaardigheden, sociale vaardigheden of vakvaardigheden.
Jobcoaching wordt vaak ingezet voor deelnemers die weinig psychische spanning aankunnen of moeite hebben
met sociale vaardigheden. Tijdens de jobcoaching besteedt de consulent ook aandacht aan de begeleiding van de
betrokken leidinggevende en collega’s.

Begeleiden sollicitatieproces
Werksupport begeleidt de deelnemer bij zijn sollicitaties. Hiervoor bieden wij maatwerk. Wij kunnen bijvoorbeeld helpen
bij het vinden van vacatures, samen gesprekken voorbereiden of meegaan naar een sollicitatiegesprek. Afspraken hierover
maken wij vooraf met de opdrachtgever.

Motivatie-interventie
Tijdens een motivatie-interventie wordt de deelnemer gecoacht door een consulent. Samen wordt gewerkt aan persoonlijke
belemmeringen die de voortgang op weg naar werk in de weg zitten. De motivatie-interventie bestaat uit 5 gesprekken.

UWV TRAJECTEN
Speciaal voor klanten van het UWV biedt Werksupport trajecten aan die door het UWV gefinancierd worden. Het gaat daarbij
om twee soorten trajecten.
- Re-integratiediensten hebben tot doel mensen te helpen die terugkomen in hun werk.
- Werkfit trajecten helpen mensen meer stabiliteit in hun werk te geven.
Alle trajecten die aangeboden worden namens het UWV zijn op basis van een uurtarief. Wilt u gebruik maken van één van
deze trajecten maar kan dat in uw geval niet via het UWV? Dan kan dat uiteraard, neem gerust contact met ons op.
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UWV Re-integratiediensten
Participatie interventie

Deze dienstverlening is gericht op het verwerken en leren omgaan met belemmeringen rond gezondheid en/of de daarmee
samenhangende emoties in de persoonlijke situatie, zoals het verlies van werk. Deze emoties kunnen betrekking hebben op
gevoelens van onbegrip, statusverlies, falen en tekortschieten. In dit soort situaties kan tevens sprake zijn van problematiek
op andere leefgebieden, zoals zinvolle invulling geven aan de dag of sociaal functioneren.

Bevorderen maatschappelijke deelname

De dienstverlening bestaat uit sessies waarin gewerkt wordt aan het versterken, uitbreiden, structureren en bestendigen
van sociale activiteiten. Dit kan zowel door het voeren van individuele gesprekken als het deelnemen aan groepssessies.
Eventueel kan de deelnemer in contact gebracht met organisaties waar deelgenomen kan worden aan activiteiten.

Begeleiding bij Scholing

Deze dienstverlening bestaat uit sessies die op initiatief van de deelnemer worden belegd. Het doel is om hem/ haar te
ondersteunen bij het uitvoeren van taken en verantwoordelijkheden die verband houden met de gevolgde scholing. Tijdens
de sessies wordt gecoacht en empowered om de scholing te blijven volgen en succesvol af te ronden. Het aanleren van
planmatig studeren en het aanbrengen van focus is hier een onderdeel van.

UWV Werkfit
Arbeidsmarktpositie in beeld

Arbeidsmarktpositie in beeld is een maatwerkproduct waarmee de deelnemer via gesprekken en oefeningen meer inzicht
krijgt in zijn mogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt. Vooraf wordt afgesproken hoeveel uur hiervoor wordt ingezet.
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Versterken werknemersvaardigheden

Geschikt voor deelnemers die lang niet gewerkt hebben en weer werknemersvaardigheden en werkritme moeten oefenen.
Op een leer-werkplek of werkervaringsplek bouwen zij weer ritme op. Hoeveel uur hiervoor wordt ingezet is maatwerk en
wordt vooraf in overleg vastgelegd.

Verbeteren persoonlijke effectiviteit

Via coaching op maat werkt de deelnemer aan persoonlijke belemmeringen die in de weg zitten op weg naar werk. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan assertiviteit, empowerment, het beperken van stress en het omgaan met beperkingen. Hoeveel uur
hiervoor wordt ingezet is maatwerk en wordt vooraf in overleg vastgelegd.

Jobcoaching

Coaching op de werkplek zodat de plaatsing succesvol is en blijft. De duur en het aantal uren verschilt per deelnemer.
Jobcoaching is bedoeld voor deelnemers die (nog) niet zelfstandig kunnen werken bij hun (nieuwe) werkgever. De deelnemer,
werkgever en consulent maken samen afspraken over de doelen waaraan wordt gewerkt tijdens de jobcoaching. Deze kunnen
te maken hebben met basisvaardigheden, sociale vaardigheden of vakvaardigheden. Jobcoaching wordt vaak ingezet voor
deelnemers die weinig psychische spanning aankunnen of moeite hebben met sociale vaardigheden. Tijdens de jobcoaching
besteedt de consulent ook aandacht aan de begeleiding van de betrokken leidinggevende en collega’s.
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Over Werksupport

Werksupport is onderdeel van de Amfors Groep.

Missie
De Amfors Groep is een sociale organisatie die zich richt op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij bieden
ondersteuning richting regulier werk, maar ook op de werkplek zelf. We stimuleren de arbeidsontwikkeling van deze groep
zo, dat zij op de reguliere arbeidsmarkt of bij één van onze businessunits duurzaam, maximaal en op eigen kracht kunnen
werken. Dit tegen acceptabele maatschappelijke kosten. De kennis die wij hebben opgebouwd dankzij onze businessunits en
bijzondere medewerkers kunnen wij ook inzetten voor andere doelgroepen.

Aanpak

‘Samen maken we werk bereikbaar’

Onze aanpak werkt dankzij maatwerk, één-op-één coaching en een pragmatische aanpak. We kiezen voor een praktijkgerichte
methode die deelnemers vooral aan het werk zet. De zeer verschillende leer-werkplekken binnen de Amfors Groep maken dit
mogelijk.

Contact

Aanmelden

Werksupport
Paul Naus (manager)
Uraniumweg 15
3812 RJ Amersfoort
naus@amfors.nl

Via opdrachtformulier op www.amfors.nl/dienstverleningwerksupport
Of via 033 4224900 of werksupport@amfors.nl
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Betalingsvoorwaarden
Diensten korter dan 3 maanden worden gefactureerd na afloop.
Diensten die langer dan een kwartaal duren worden elk kwartaal
achteraf gefactureerd.
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