Team Arbeid & Begeleiding

Welkom bij team Arbeid & Begeleiding!
Misschien is het lang geleden dat u werk had en is de drempel om te solliciteren erg hoog. Of denkt u dat u een
baan nog niet aankunt? Maar wilt u wel graag (weer) aan het werk? Dan bent u bij het team Arbeid & Begeleiding
aan het juiste adres. Samen kijken we naar uw ervaringen en capaciteiten. En hoe u die kunt inzetten. We sluiten
zoveel mogelijk aan bij wat u wilt en kunt.

Wanneer kom ik in aanmerking?
We kunnen u begeleiden als u bij GGz Centraal in behandeling bent. En u door psychische of sociale belemmeringen
niet werkt en hulp wilt bij het zoeken en behouden van (passend) werk en/of opleiding.

Welke begeleiding biedt het team Arbeid & Begeleiding?
- informatie en advies over instanties en regelingen op het gebied van arbeid en uitkeringen
- begeleiding naar passend werk en/of in het behouden van werk
- begeleiding in/naar een opleiding
- trainingen zoals ‘Stappen naar Werk’ en ‘Zelfvertrouwen in je werk’
- trajectbegeleiding bij werkervaringsplekken en leerwerkplekken
- Individuele Plaatsing en Steun (IPS)*
- Jobcoaching (JC)*
* Trajecten betaald door het UWV of de gemeente.

Hoe werkt het?
Uw behandelaar meldt u aan. Bent u niet in behandeling bij ons? Mail dan naar
arbeidenbegeleidingveluwe@ggzcentraal.nl en vraag naar de mogelijkheden. We beginnen met een intakegesprek
over uw hulpvraag. Daarna bepalen we samen wat u wilt bereiken, hoe vaak we afspreken en hoe lang het traject
duurt.

Contactgegevens
 arbeidenbegeleidingveluwe@ggzcentraal.nl  0341-566 911
Op de foto:
van links naar rechts
Bovenste rij:
Jeroen Ooms,
Arie van Wijngaarden,
Stefan Poppe,
Elise vd Lagemaat
Sharon Cohen
Onderste rij:
Heidi Maarseveen,
Remco Schouten en
Niels Stevenhagen
Niet op de foto:
Gea van den Bosch,
Aart-José Kok
Rosita Vos
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Team Arbeid & Begeleiding
Maatschappelijk Werk Arbeid
De maatschappelijk werker arbeid biedt cliënten begeleiding bij vraagstukken die te maken hebben met werk,
inkomen en/of opleiding. Ons doel is om mensen die bij ons in behandeling zijn weer richting werk en/of opleiding te
begeleiden. Dit doen we door middel van individuele gesprekken en de trainingen 'Stappen naar Werk' en
'Zelfvertrouwen in je werk'.
We ondersteunen u bij het onderzoeken van interesses en kwaliteiten, waaronder ook een beroepskeuzetest. We
bieden advies over het UWV, een uitkering, een arbeidsconflict en gemeenten. Daarnaast richt de medewerker zich in
iedere stap op het belangrijkste doel: het (in de toekomst) terugkeren naar een vorm van werk. Dit kan betaald werk,
vrijwilligerswerk of dagbesteding zijn.
Individuele Plaatsing en Steun (IPS)
IPS is een arbeidsintegratiemethode voor mensen die in behandeling zijn bij een ambulant behandelteam van GGz
Centraal. En die willen starten met regulier werk of een opleiding. Iedereen die een werk- of opleidingswens heeft,
komt in aanmerking voor een IPS-traject. Een IPS-trajectbegeleider helpt met zoeken, vinden of behouden van werk
en opleiding. Ook mensen die bij huidig werk of opleiding problemen ervaren vanwege de psychische kwetsbaarheid,
kunnen gebruik maken van een IPS-traject.
De IPS-trajectbegeleider werkt in onze ambulante teams. In deze teams werken we nauw samen met behandelaars,
psychologen, ervaringsdeskundigen en een psychiater.
We zoeken samen naar een betaalde baan of een passende opleiding. U bepaalt hierbij het tempo. Bij IPS geldt het
principe ‘first place, then train’. Het doel is om voor een individu werk te vinden dat past bij zijn kwaliteiten en
voorkeuren. De ondersteuning duurt zo lang als nodig om werk of studie te vinden of te behouden.
Neem voor verdere informatie eens een kijkje op: https://beterbezig.ggzcentraal.nl/
Jobcoaching (JC)
Wij bieden gespecialiseerde jobcoaching voor mensen met psychische
klachten en een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit onze
expertise op het gebied van ggz-problematiek kunnen wij
laagdrempelig aansluiten bij de ondersteuningsvraag, het
tempo en de behoefte van de cliënt.
Wij vinden het belangrijk dat de cliënt de eigen regie heeft
over het traject. Samen bespreken we wat de wens is en
welke mogelijkheden iemand heeft. Daarbij houden we
rekening met de verschillende leefgebieden en de mate van
psychische klachten.
Door kleine succeservaringen op te doen kan het
zelfvertrouwen en het toekomstperspectief groeien.
Wij werken, als de cliënt bij ons in behandeling is, nauw
samen met zijn/haar behandelaren voor een zo passend mogelijke
aanpak en optimaal resultaat.
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