Met ambitie aan het werk

Iets maken, iemand helpen, mensen ontmoeten. Alleen
of met collega’s. Ook al heb je een (arbeids)beperking*,
je wilt iets betekenen voor de samenleving. Mensen
ontmoeten. Werk kan daar een belangrijke rol bij spelen.
Betaald of onbetaald. Via Ambitie stimuleert en ondersteunt SWZ je graag.

Stap voor stap

SWZ is een van de samenwerkingspartners van Ambitie.
Zorgorganisaties bundelen hierin hun krachten op het
gebied van arbeidsintegratie. Via Ambitie helpen we je stap
voor stap bij het vinden en behouden van een geschikte
werkplek. En we laten je niet los als je eenmaal aan de slag
bent. Als je daar behoefte aan hebt, blijft er een aanspreekpunt op wie je kunt terugvallen. Een deskundige die jou
ondersteunt. Zo blijf je samen bezig met het ontwikkelen
van vaardigheden en mogelijkheden. De coaching kan
zowel op de werkplek als daarbuiten plaatsvinden.

Van veel markten thuis

De werkplekken waar Ambitie bij betrokken is, zijn heel
divers. Werk je graag in een supermarkt, bouwmarkt of
tuincentrum? Of liever op een kantoor of in een kleine
winkel? Misschien ligt administratief ondersteunend werk
je goed, of ben je in een ICT-omgeving het beste op je plek.
Ambitie is wat dat betreft van veel markten thuis. Je werkt
in een betaalde baan of op een werkervaringsplaats met
behoud van uitkering.

Daar blijft het niet bij. Soms kost het tijd om te wennen
aan een organisatie. Misschien voel je je onzeker of heb
je moeite met het leggen van contacten. Het kan ook zijn
dat je het lastig vindt om je werk goed te plannen of dat je
werkdruk ervaart. Voor al deze zaken kun je terugvallen op
de trajectbegeleider. Als dat nodig is, ondersteunen we ook
de werkgever met uitleg en praktisch advies.

Persoonlijk trajectplan

Alle stappen die je samen met Ambitie maakt, leggen we
vast in een persoonlijk trajectplan. Dat omvat ook een
trainingsplan met doelen waar je aan werkt.

Waar?

Begeleid werken is mogelijk in het hele werkgebied van
SWZ. Kijk hiervoor op onze website.

Meer informatie

Kijk hiervoor op www.ambitie.org en op www.swzzorg.nl.
Heb je vragen over aanmelding, indicatiestelling en financiering? Neem dan contact op met SWZ: 0499 - 471 241.
Of mail: info@swzzorg.nl. Of stel je vraag aan Ambitie:
088-345 2300 of bureau@ambitie.org.

Het vinden van een baan

Bij Ambitie gaan we eerst samen aan de slag om voor jou
een passende werkplek te vinden. Dit gaat als volgt:
• Voorbereiding; je brengt samen met de trajectbegeleider
wensen en mogelijkheden concreet in kaart.
• Onderzoek en scholing waar nodig; onder andere via een
leerwerkplek of werkervaringsplaats.
• Samen op zoek naar passend werk.
• Plaatsing als een passende arbeidsplek gevonden is.

Ondersteuning op de werkplek

Heb je een geschikte arbeidsplek gevonden, dan begint
het eigenlijk pas. Om goed te kunnen werken, krijg je
zeker in het begin volop ondersteuning en training.
Natuurlijk moeten de juiste hulpmiddelen aanwezig zijn,
bijvoorbeeld een aangepast toetsenbord. En daar moet
je ook mee kunnen omgaan. De trajectbegeleider zorgt
ervoor dat dit soort praktische zaken geregeld worden.

Jasper (19) heeft vanwege een verstandelijke
beperking op het speciaal onderwijs gezeten. Hij
woont nog thuis en ontvangt een Wajong-uitkering.
Hij wil graag een baan maar vindt veel hobbels op
zijn weg. Jasper klopt aan bij SWZ en krijgt daar
informatie over Ambitie/begeleid werken. Dat
spreekt hem aan. Bij Ambitie doorloopt hij het
‘hoe-vind-ik-geschikt-werk’ traject.
Er rolt een werkervaringsplaats in een tuincentrum
uit. Jasper heeft er veel zin in. Op de werkplek
krijgt hij training van een jobcoach. Na een paar
weken vertelt Jasper dat hij contact leggen met
collega’s moeilijk vindt. Zijn jobcoach geeft hem
tips.
Jasper voelt zich hierna steeds beter op zijn
gemak. De werkgever is tevreden en zet de werkervaringsplaats na een jaar om in een betaalde
baan.

* SWZ is er voor mensen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, (ernstig) meervoudige beperking en
niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

