
>  EEN GOEDE PLEK

Loopbaancoaching is sterk in opmars. Mensen willen zich ontwik-

kelen, hun passie vinden en kunnen sturen in hun werkzame  

leven. Tot nu toe leek dit niet weggelegd voor mensen met een 

verstandelijke beperking. Daarom heeft Amerpoort nu twee 

loopbaancoaches, speciaal voor deze doelgroep. Zij zijn neutraal, 

hebben een frisse blik en beschikken over tijd en kennis van het 

aanbod rond werk en dagbesteding in de regio. Als iemand goed 

op zijn plek zit, dan is dat natuurlijk prima. Maar we vergeten wel 

eens kritisch te kijken in de sleur van alledag. De maatschappij 

gaat helemaal voor een leven lang leren. Dat gunnen we toch  

iedereen?  

>
  VOOR ALLE PARTIJEN

De loopbaancoaches denken mee en ondersteunen alle betrokken 

partijen. Mensen met een (lichte tot matige) verstandelijke  

beperking kunnen zo ontdekken wat ze leuk vinden en wat er  

mogelijk is. Ook zijn de loopbaancoaches er voor zorgaanbieders, 

aanbieders van dagbesteding, gemeentes en het UWV. Met  

behulp van de loopbaancoaching kunt u mensen met een beper-

king nog gerichter begeleiden en de loopbaan van mensen met 

een verstandelijke beperking beter vormgeven. Jobcoachings- en 

re-integratietrajecten hebben zo meer kans van slagen.  

Een leven lang leren? Dat is ook wat mensen met een verstandelijke beperking willen. Ook zij willen een keer 
in gesprek over de vragen: wat wil ik, wat kan ik en wat is er mogelijk? Daarvoor kunnen zij terecht bij de 
loopbaancoaches van Amerpoort. 
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>  MOGELIJKHEDEN 

De loopbaancoach gaat samen met cliënt, familie en persoonlijke 

begeleider ontdekken welke passies en mogelijkheden iemand 

heeft. De coaches gebruiken toegankelijke tests - speciaal voor 

mensen met een verstandelijke beperking - om de beroepsinte-

resses en arbeidsvaardigheden in kaart te brengen. Ook onder-

zoeken ze de sociaal-emotionele vaardigheden. Die zijn bepalend 

voor wat iemand aankan. Wat is voor iemand een fijne werkplek? 

De loopbaancoach helpt om een zo goed mogelijk beeld te krijgen 

van wat iemand wil en kan en welke dingen bepalend zijn om mee 

te kunnen doen bij een dagbesteding of binnen een bedrijf. Dat 

vergoot de kans op succesvol (re-) integreren.  

>  HET TRAJECT

Het loopbaanadviestraject duurt zo’n 4 tot 6 weken. Dat is afhan-

kelijk van de vraag en mogelijkheden. De loopbaancoach zoekt 

altijd naar wat het beste bij iemand aansluit. Aan het einde van 

het loopbaantraject ontvangt de cliënt zijn eigen loopbaan-

profiel. Dat is een soort cv waarin iemand zichzelf presenteert: dit 

wil ik, dit kan ik en dit zijn mijn kwaliteiten. Ook krijgt de cliënt 

tips over dagbestedingen en werkplekken waar hij of zij kan gaan 

kijken. Met dit loopbaanadvies kan iemand samen met zijn familie 

of persoonlijk begeleider verder aan de slag. De jobcoaches van 

WerktZo (onderdeel van Amerpoort) kunnen mensen verder  

begeleiden die bij een bedrijf aan de slag willen.  

MEER INFORMATIE?

Heeft u vragen? Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn en wat het kost? Neem dan contact op via clientloopbaancoach@amerpoort.nl 

of bel loopbaancoach Mariska Regtvoort, 06 2298 1366.
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