
HetWerktNu, onderdeel van sociaal werkbedrijf IW4 in Veenendaal,  
is op zoek naar een 

 
Jobcoach 

Parttime, 20-24 uur per week 
 
Wat ga je doen? 
Je coacht kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn vaak mensen die aan een nieuwe 
baan beginnen en staan ingeschreven in het doelgroepenregister, maar het kunnen ook mensen zijn 
die vastlopen in hun huidige baan. Je coacht zowel de kandidaat als de reguliere werkgever vanuit 
een betrokken maar ook professionele en zakelijke houding. Je ziet en benut kansen en 
mogelijkheden bij externe werkgevers voor andere dienstverlening van HetWerktNu zoals externe 
plaatsingen, re-integratie en coaching.  
 
Binnen je takenpakket vallen onder andere: 

• Houden van intake- en screeningsgesprekken.  
• Ontwikkelingsgericht begeleiden van kandidaten met een arbeidsbeperking bij externe 

werkgevers.  
• Coachen van de organisatie (leidinggevende en collega’s) waar de kandidaat werkzaam is.   
• Het maken van gespreksverslagen, opstellen coachingsplannen en diagnoserapportages.  

  
Wat mag je van ons verwachten? 

• Een uitdagende functie waarin je mensen echt een stap verder kan helpen 

• Enthousiaste en gezellige collega’s 

• Een informele werksfeer 

• Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling 

• Werkdagen bepalen we in onderling overleg 

• Salaris volgens cao Gemeenten, schaal 9 

• Een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% 

• Een organisatie die volop in ontwikkeling is (ook letterlijk: we zitten midden in een 
verbouwing!) 

 
Wat verwachten we van jou? 

• HBO werk- en denkniveau 

• Minimaal 3 jaar ervaring in het begeleiden en coachen van kandidaten, bij voorkeur uit 
verschillende doelgroepen 

• Kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van re-integratie 

• Een doener, zelfstandig en creatief/innovatief vermogen 

• Een flexibele, stressbestendige werkhouding 

• Daadkracht en overtuigingskracht 

• Sterke persoonlijkheid, iemand die beslissingen durft te nemen 

• In staat om heldere coachingsplannen en rapportages te schrijven in goed Nederlands 

• Kennis van onze regionale arbeidsmarkt is een pré 
 
Wie zijn wij? 
Werken doet goed: dat is onze overtuiging. Werken biedt structuur, geeft je het gevoel ergens bij te 
horen en draagt bij aan economische zelfstandigheid. Als HetWerktNu maken we ons sterk om talent 
te benutten en stellen we alles in het werk om te zorgen dat niemand langs de kant staat, maar via 
werk meedoet en deel uitmaakt van de maatschappij.  
 



Het is niet altijd vanzelfsprekend om zélf werk te vinden. Soms is daar hulp bij nodig. HetWerktNu 
helpt daarbij. Groei en ontwikkeling van mensen, en de juiste inzet van capaciteiten, staat bij ons 
voorop. Onze begeleiding is maatwerk. Tegelijk gaan wij in gesprek met werkgevers op zoek naar de 
passende match tussen werkgever en werknemer. En we bieden advies en ondersteuning om 
maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dat is maatwerk, want iedere ondernemer is anders. 
We zijn gedreven en altijd op zoek naar de beste oplossing voor werkgevers en kandidaten. Samen 
werken we aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin niemand langs de kant staat. Dát maakt ons 
HetWerktNu. 
 
Interesse? 
Ben jij de collega die we zoeken? Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet. Stuur voor 17 maart 
a.s. een korte motivatie en CV naar P&O@iw4.nl. Heb je vragen over deze vacature? Bel of stuur een 
WhatsAppbericht naar Marjon Pater, 06-34087169 of Frédérique Albersen, 06-34087158. Of stuur 
een mailtje naar P&O@iw4.nl. We horen graag van je! 
 
Overige informatie  
De vacature staat zowel intern als extern uit. Interne en externe kandidaten krijgen de mogelijkheid 
om tegelijkertijd te reageren. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang. 
 
Het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is een onderdeel van het aanname beleid. 
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