NovaWork
Jobcoaching
Werknemers

Aan de slag in een nieuwe baan!
De jobcoach ondersteunt je en werkt als het
nodig is met je mee op de werkvloer.

Aan het werk!
Als je toe bent aan een baan op de arbeidsmarkt, zijn er verschillende
mogelijkheden. Samen bepalen we wat voor jou de beste manier is.

Proefperiode
Stap 1
Screening
Stap 2
Talent in Kaart

Komt er een geschikte vacature voorbij, dan ga je samen met je trajectbeheerder en
de jobcoach op kennismakingsgesprek. Jullie beslissen samen wanneer je start met
de proefplaatsing (twee tot vier weken). Tijdens een proefperiode kun je kijken of het
werk bij je past. Je kunt altijd rekenen op begeleiding van NovaWork. De jobcoach
komt zo vaak langs als nodig is en werkt soms mee op de werkvloer.

Stap 3
Werken aan Werk
Stap 4
Sterk naar Werk
Stap 5
Jobcoaching
Stap 6
Werkcoaching

Wat houdt Jobcoaching in?
Als je vragen hebt of je zit ergens mee, kun je bij je jobcoach terecht. De jobcoach
komt zo vaak langs als nodig is en werkt soms mee op de werkvloer. Hij/zij kijkt
samen met jou wat je nodig hebt om je werk goed te kunnen doen. Misschien zijn
aanpassingen op de werkplek noodzakelijk of heb je extra inwerktijd nodig.
Vind je bepaalde werkzaamheden moeilijk? Dan komt de jobcoach langs om er
samen met jou voor te zorgen dat je het onder de knie krijgt.
De jobcoach ondersteunt je bij:
>> je kennismakingsgesprek met de werkgever;
>> je eerste ontmoeting met nieuwe collega’s;
>> het wennen aan de nieuwe werkomgeving;
>> het aanleren van taken en vaardigheden.
>>

Jobcoaching
Werknemers

Plaatsingsmogelijkheden
Als de proefperiode goed verloopt, bespreek je samen met de jobcoach welke
plaatsingsmogelijkheid het beste bij je past.

Begeleid werken en detachering
Heb je een Wsw-contract dan kun je werken in begeleid werken of detachering. Bij
begeleid werken krijg je een contract bij de nieuwe werkgever waar je gaat werken,
bij detachering blijf je in dienst van Novatec.
Bij begeleid werken en detachering bestaat de mogelijkheid om meer uren te
werken, waardoor je dus ook meer kunt gaan verdienen.
Als blijkt dat het werk niet bij je past, kun je in beide gevallen altijd terug naar
Novatec.

Wil je meer weten?
Neem dan contact op met je
trajectbeheerder van
NovaWork.

Werken met een Wajong-uitkering

Contact

Heb je een Wajong-uitkering dan werk je in een jobcoachbaan. Je krijgt een contract
bij de werkgever. Je werkgever betaalt de ene helft van je salaris en de UWV de
andere helft. De jobcoach helpt je bij het invullen van formulieren die nodig zijn.

0594 28 37 04
info@novawork.nl
www.novawork.nl

Hoe lang duurt Jobcoaching?
Jobcoaching duurt zolang als nodig is.
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