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De Bakfiets

VOF Jobcoaching ,,De Bakfiets" is een kleine jobcoach-organisatie die zich hoofdzakelijk richt op de
re-integratie van mensen naar de reguliere arbeidsmarkt. In de loop der jaren is gebleken dat onze
kracht ligt in het begeleiden van mensen met psychisch problemen, zoals: ASS (autisme); ADHD;
Schizofrenie; Borderline en mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel). Doorgaans hebben zij een
wajong-, WAO of WIA-uitkering. Jobcoaching ,,De Bakfiets" is een UWV erkend bedrijf en biedt
hulp bij het vinden van een baan vanuit een uitkeringspositie.
Samen met het UWV is een mantelovereenkomst afgesloten waardoor er tevens uitvoering kan worden
gegeven aan IRO trajecten. Dat betekent dat deelnemers begeleid worden naar passend werk en dat de
begeleiding voortgezet kan worden gedurende de aanstelling om de duurzaamheid van de
arbeidsovereenkomst te helpen waarborgen.
Persoonlijke benadering
Wij gaan ervan uit dat er een duurzame samenwerking ontstaat tussen de deelnemer en de jobcoach en
hechten daarom veel waarde aan een persoonlijke benadering. Veiligheid, wederzijds respect en
vertrouwen zijn de kernbegrippen die de basis vormen van de samenwerking. Daarom starten wij een
traject met gesprekken vanuit de thuissituatie van de deelnemer. Hier kan eventueel, op verzoek van de
deelnemer, van worden afgeweken. In principe begeleidt dezelfde jobcoach het hele traject waardoor
het mogelijk is om een duurzame vertrouwensrelatie op te bouwen. Bovendien kunnen wij als kleine
organisatie de persoonlijke benadering waar wij voor staan waarborgen. Wij zijn voor iedereen
rechtstreeks bereikbaar.

IVB-methodiek
Jobcoaching ,,De Bakfiets" werkt volgens de IVB-methodiek (Individuele Vraaggerichte
Benadering), waarbij elke deelnemer de regie heeft over zijn eigen traject. Gedurende het traject staan
de reeds aanwezige kwaliteiten van de deelnemer centraal en wordt gekeken hoe deze verder
ontwikkeld kunnen worden. In dit leer- en ontwikkeltraject helpt de jobcoach de deelnemer zich het
leerproces eigen te maken en reikt hij structuren aan die de deelnemer zelf kan toepassen zodat hij
uiteindelijk niet afhankelijk wordt van de coach. Bovendien wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van
het persoonlijke en professionele netwerk van de deelnemer om het traject te laten slagen. De jobcoach
staat als het ware ‘naast’ de deelnemer en helpt hem bij het maken van de juiste keuzes en biedt
ondersteuning waar nodig. De rol van Jobcoaching ,,De Bakfiets" zal gaandeweg minder belangrijk
worden waardoor de deelnemer uiteindelijk op eigen benen komt te staan.

