
026aanhetwerk is onderdeel van Schng jobzzpmaatje

Contactgegevens

Schng jobzzpmaatje
Industriepark Kleefse Waard (IPKW)
Westervoortsedijk 73
6827 AV Arnhem
info@jobzzpmaatje.nl
085 - 1305 884 (ma t/m do van 9.00 - 17.00)
www.jobzzpmaatje.nl/uwv-werkzoekenden

Aanmelding Klanten via Mens en arbeid, Fred van Damme
Training Coaching te Dordrecht

Samen groeien naar werk!



Over ons
Onze missie is dat we geloven in de potene van mensen. Wij 
bieden onze deelnemers een veilige omgeving om hen voor te 
bereiden op passend werk. 

Onze visie is dat we gaan voor het opnieuw in beweging brengen 
van deelnemers, zodat deze deelnemers duurzaam inzetbaar 
worden.

Als samenleving willen we graag dat zoveel mogelijk mensen 
meedoen waardoor ze een bijdrage leveren aan de maatschappij. 
Dat wil UWV ook. Schng jobzzpmaatje helpt, in opdracht 
van Mens en arbeid Training & coaching, UWV daarbij. 
Bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar een passende baan, 
door mensen te helpen om hun talenten te ontdekken, door
een sociaal netwerk op te bouwen, of door het vergroten van 
hun zelfvertrouwen. In de prakjk komt het er op neer dat 
UWV opdracht gee aan Mens en arbeid Training & advies en 
dat Schng jobzzpmaatje, als onderaannemer, een bepaald 
traject uitvoert. 

Naast de juiste deskundigheid van begeleiden en coachen 
beschikt Schng jobbzpmaatje over verschillende locaes voor 
1 op 1 gesprekken, namelijk in Arnhem, Doesburg, Duiven, 
Overbetuwe en Zevenaar. Het onderscheidend vermogen is de 
locae op het Industriepark Kleefse Waard in Arnhem waar we 
over ruim voldoende kantoorruimte beschikken om Klanten in 
verschillende trajecten te kunnen begeleiden. Ook zien we hier 
middenin het bedrijfsleven en is er een opmale verbinding met 
andere bedrijven op het park voor bijvoorbeeld een stageplaats.

www.jobzzpmaatje.nl/uwv-werkzoekenden                                                      www.jobzzpmaatje.nl/uwv-werkzoekenden

Parcipaeladder
Wij begeleiden mensen vanaf trede 1 van de parcipaeladder 
in de Arbeidsregio MiddenGelderland.

Overzicht re-integraediensten
• De re-integraedienst ‘Parcipae intervene’
• De re-integraedienst ‘Bevorderen maatschappelijke deelname’
• De re-integraedienst ‘Begeleiding bij scholing’
• De re-integraedienst ‘Werkfit maken”

Deelnemers in beeld


