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Aan het werk komen en blijven

Humanitas DMH is expert in het ondersteunen van mensen

met een licht verstandelijke beperking (LVB-ers). Vaak

hebben zijn problemen op verschillende leefgebieden

(multi-problematiek). Veel van deze mensen hebben een

lage intrinsieke motivatie en een gebrek aan

succeservaringen. Het behalen van succes -ook bij werk-

lukt alleen als de werknemer zijn leven op orde heeft. Met

trajectbegeleiding op de verschillende leefgebieden worden

goede resultaten bereikt. Door cliënten te begeleiden op alle

leefgebieden uit de zelfredzaamheidsmatrix krijgen zij weer

grip op hun leven en op de wereld om hen heen. Op basis

van de ervaring dat het vinden en houden van een baan pas

lukt, als de andere leefgebieden op orde zijn, biedt

Humanitas DMH JobRun.

 

Zelfredzaamheidsmatrix

JobRun gebruikt deze matrix om te bepalen welke

ondersteuning op welke leefgebieden nodig is.

Financiën

Dagbesteding

Huisvesting

Huiselijke relaties

Geestelijke gezondheid

Lichamelijke gezondheid

Activiteiten dagelijks leven

Maatschappelijke participatie

Verslaving

Sociaal netwerk

Justitie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JobRun. Solide samenwerking

Met JobRun zet Humanitas DMH haar deskundigheid en

ervaring in met de ondersteuning van LVB-ers bij het vinden

van werk. De werkzoekende krijgt een jobcoach en de

werkgever een vast aanspreekpunt.

 

JobRun is dichtbij, kleinschalig en staat midden in de

samenleving. Wij gaan naar de werkzoekende toe. Omdat

we veel mensen binnen deze doelgroep begeleiden kunnen

we samen met partners kijken naar mogelijkheden voor

werk. Als een werkplek gevonden is, start het

begeleidingstraject van maximaal dire jaar. Het eerste jaar

begeleiden wij met de opdachtgever de cliënt intensief,

daarna sluiten we een onderhoudscontract met de

opdrachtgever af. De opdrachtgever betaalt uitsluitend de

kosten voor de arbeidsbegeleiding. De begeleiding op de

andere leefgebieden is maatwerk. Humanitas DMH zoekt

hiervoor de financiering.

 

JobRun:

Helpt jongeren duurzaam aan het werk.

Levert een coach op de werkplek.

Voert de regie op alle leefgebieden.

Biedt een vast aanspreekpunt voor de werkgever.

 

Resultaat:

Partner in werk.

Structurele besparingen op schadelast tegen incidentele

begeleidingskosten.

Beperking overlast in gemeenten waardoor

maatschappelijke kosten dalen.

 

 

 

Meer weten?

Wij komen graag bij u langs voor een oriënterend geprek om

de mogelijkheden te bespreken.

 

Telefoon 030 6005170

jobrun@humanitas-dmh.nl

www.jobrun.nl

JobRun

Succesvolle aanpak voor duurzame werkrelaties

Mensen aan het werk helpen op de arbeidsmarkt. Als opdrachtgever bent u daar dagelijks mee

bezig. In veel gevallen lukt dat, vinden mensen een baan en kan de uitkering beëindigd worden. In

sommige gevallen lukt dat keer op keer niet. Ondanks uw inspanningen komt geen bemiddeling tot

stand of blijven mensen na een aanvankelijk succesvolle bemiddeling terugkomen. Het zijn mensen

die niet in staat zijn het werk vol te houden. Er ontstaan problemen bij de werkgever omdat

werknemers afspraken niet na komen en uiteindelijk uitvallen. En zo komen ze weer terug in de

kaartenbak. Humanitas DMH biedt een duurzame oplossing!

Erkende jobcoach organisatie

Vanuit onze visie dat wij gaan voor een

samenleving waarin plaats is voor iedereen,

helpen wij jongeren met een licht

verstandelijke beperking aan het werk.

Werk blijkt een belangrijke voorwaarde om

mee te doen. Meedoen maakt wonen,

werken en leven waardevol.
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