Uw klant weer Fit
voor Werk?
Informatie voor
verwijzers

Jan Arends

Waarom
Jan Arends?

Begeleiding door
Jan Arends!
“Ik bepaal mijn eigen leven en Jan helpt me verder!” Dat is waar Jan Arends voor staat.
Samen met de klant zorgen we ervoor dat hij/zij weer sterk in zijn schoenen staat en zelf de
weg naar werk weer kan vinden. Of het nu gaat om werk, gezondheid of ﬁnanciën, samen
maken we een plan met heldere doelen, acties en afspraken. We leggen vast wat we van
elkaar verwachten. We doen er alles aan zodat de klant zelfstandig verder en aan het werk
kan gaan.
Jan Arends is onderdeel van Calder Holding. De activiteiten van Calder Holding richten zich
op Werk, Onderwijs en Zorg.
Jan Arends sluit aan bij wat de klant nodig heeft om zelfverzekerd en goed voorbereid de
arbeidsmarkt op te kunnen. We kunnen de klant zelfs nóg beter steunen, omdat we onze
krachten bundelen met anderen. Onze medewerkers, eerder in dienst van Alexander Calder
arbeidsintegratie, hebben verstand van werk, van onderwijs en ook van zorg. Samen met zijn
coach onderzoekt de klant wat zijn kansen, mogelijkheden en belemmeringen zijn om weer aan
het werk te kunnen en pakt deze aan.
Het Fit voor Werk-traject kent een hele duidelijke en transparante route:

Het Fit voor Werktraject bij Jan Arends

Intake
Tijdens de intake wordt met inzet van de ZRM (Zelfredzaamheidsmatrix) een concreet en
overzichtelijk proﬁel van de situatie van de klant gemaakt. Zo is in een oogopslag te zien welke
factoren de klant helpen of belemmeren bij het weer ﬁt worden voor werk. Met behulp van een
aantal testen brengen we de competenties en de interesses en - mogelijkheden in beeld. We
maken inzichtelijk hoe de basale werknemersvaardigheden van de klant zijn ontwikkeld en wat
de wensen zijn ten aanzien van werk. Op basis hiervan worden samen met de klant de doelen en
activiteiten van de klant afgesproken.
Indien noodzakelijk bezoeken we de klant thuis.
Het traject
Ieder traject is uniek en ieder traject is per deﬁnitie maatwerk. De ene klant zal wat meer tijd
nodig om de motivatie te vinden om weer aan het werk te gaan, om te bepalen wat hij nog kan en
wil of om de essentiële randvoorwaarden in orde te krijgen (bij bijvoorbeeld een schuldenlast of
verslaving). De ander kan direct gaan werken aan zijn werknemersvaardigheden.
We kiezen voor deze aanpak omdat Jan Arends er sterk in gelooft dat een goed fundament
noodzakelijk is om de (op)nieuw aan te leren vaardigheden adequaat te ondersteunen en
deze duurzaam te maken. Dit kan gaan om houdingsaspecten die te maken hebben met
motivatie, omgaan met regels en kritiek of het omgaan met collega’s maar ook hele praktische
werknemersvaardigheden. De ontwikkeling van deze vaardigheden vormt een belangrijk
onderdeel van het traject. Naast gerichte activiteiten en oefeningen op dit vlak krijgt de klant
werkervaringsplekken aangeboden om deze toe te passen.
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Afsluiting
De klant sluit het traject af met een aantal concrete producten, die hem in het vervolg in staat
stellen de daadwerkelijke stap naar de arbeidsmarkt te zetten. Deze producten zijn:
•
Een proﬁel waarin duidelijk staat omschreven wat de competenties en interesses zijn, op
basis waarvan doelgericht een stap naar het verkrijgen van werk kan worden gemaakt;
•
Een versteviging van de persoonlijke situatie waarin belemmerende factoren uit de weg zijn
geruimd of beheersbaar en overzichtelijk zijn geworden;
•
Een overzicht van de mate waarin hij/zij over de vereiste en door werkgevers verwachte
werknemersvaardigheden beschikt.
•

Wat maakt
de aanpak van
Jan Arends uniek?

•
•
•
•

Jan Arends staat
voor u klaar

Een brede, integrale en transparante benadering, waarbij ook de randvoorwaarden om aan
het werk te gaan in orde zijn.
Een brede range van expertise: of het nu gaat over re-integratie, werk, jobcoaching, WMO,
forensische zorg en gedragstrainingen;
Online cliëntsysteem toegankelijk voor begeleider en klant waarbinnen eenvoudig en digitaal
informatie naar en met elkaar uitgewisseld kan worden;
Kennis van en ervaring met jongeren en volwassenen met detentieverleden, LVB en
gedragsproblematiek.
Veel kennis van en ervaring met klanten met meervoudige problematiek.

U kunt Jan Arends bereiken door te bellen of te mailen:
088 270 12 00
uwv@janarends.nl
www.janarends.nl/werk

Plaats

Vestigingen

Amsterdam
Almere
Arnhem
Breda
Den Bosch
Den Haag
Eindhoven
Groningen
Hengelo
Leeuwarden
Nijmegen
Roermond
Rotterdam
Tilburg
Utrecht
Venlo
Zoetermeer
Zwolle

Adres

Plein ’40-’45 10
Rooseveltweg 11
Velperweg 27
Nw Ginnekenstraat 38-1(2e etage)
Het Wielsem 10
Calandstraat 12
Zernickestraat 1-7
Hoendiep 1 (3e etage)
Lansinkesweg 4-001 (1e etage)
Kelvinstraat 8
Groenestraat 294
Willem II Singel 39
Heer Bokelweg 133 (1e etage)
St. Josephstraat 104
Vrieslantlaan 1-3
Maagdenbergweg 23
Europaweg 151
Obrechtstraat 28

Postcode
1063 KR
1314 SJ
6824 BC
4811 NS
5231 BW
2521 AG
5612 HZ
9718 TA
7553 AE
8912 BA
6531 JC
6041 HR
3032 AD
5017 GK
3526 AA
5915 CP
2711 ER
8031 AZ
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