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HappyNewYear!
Het is december 2015. Sint Nicolaas is
inmiddels terug naar het zonnige zuiden
en de kerstman staat alweer voor de deur.
Daarmee is het einde van het jaar 2015 in
zicht en gaat het nieuwe jaar bijna beginnen.
Vorig jaar sloten we het jaar af met een
nieuwsbrief over Work-Sjop waarin we
u informeerden over enkele nieuwe
ontwikkelingen binnen ons bedrijf en ons
werkveld. Omdat we op deze nieuwsbrief zo
veel leuke reacties hebben mogen ontvangen,
besloten we dit jaar om van deze nieuwsbrief
maar een traditie te maken.
In deze nieuwsbrief leest u onder andere het
succesverhaal van Elif Sentürk. Zij verteld
met trots over hoe het haar gelukt is om na

afronding van haar schoolperiode een baan te
vinden die bij haar past! Daarnaast leest u in
deze nieuwsbrief enkele nieuwtjes over onze
werknemers Julie en Pieter en presenteren wij
met enige trots de Work-Sjop bedrijfsvideo
waar de afgelopen tijd hard aan gewerkt is.
Tot slot sluiten we deze nieuwsbrief, zoals u
inmiddels van ons gewend bent, af met het
goede doel van 2015.
Uiteraard willen we ook van deze gelegenheid
gebruik maken om u alvast fijne kerstdagen
toe te wensen en een zeer voorspoedig 2016.

In deze
nieuwsbrief:
• Happy New Year
• Bedrijfsvideo
• De participatie
maatschappij
• Nieuwe collega Julie
• Pieter geslaagd
• Goede doel 2015.

Veel lees plezier.
Team Work-Sjop
Suzanne, Miriam, Julie en Pieter

Bedrijfsvideo Work-Sjop
Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan
de bedrijfsvideo van Work-Sjop. In deze
bedrijfsvideo maakt u in enkele minuten
kennis met ons bedrijf en onze diensten.
Centraal in dit filmpje staan enkele klanten,
hun werkgevers en de jobcoaches van
Work-Sjop.

Na een leuke dag met opnames zijn wij
verheugd om u met trots het eindresultaat te
laten zien. We hopen met dit filmpje klanten
en opdrachtgevers met een duidelijk verhaal
kennis te laten maken met Work-Sjop.
Benieuwd naar de Work-Sjop bedrijfsvideo?
Klik op de foto of ga naar onze website:
www.work-sjop.nl
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Het effect van de participatie maatschappij:
De koffiehoeken hebben er nog nooit
zo netjes uitgezien!
Als je werkt, tel je mee. Want als je een baan hebt, verdien je niet alleen je salaris, je verdient ook vertrouwen. Van je
omgeving en natuurlijk van jezelf. En dat is misschien nog wel veel meer waard. Met die gedachte is in 2015 de participatie
wet ingevoerd. Het doel van deze wet is om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt zo goed mogelijk te helpen
met het vinden van een baan. Work-Sjop helpt deze jongeren bij het vinden van werk, begeleidt hen op de werkplek en
staat daarom voor 100% achter deze visie. Om te laten zien hoe dit er in de praktijk uit ziet wordt in deze nieuwsbrief het
bijzondere verhaal van Elif Sentürk verteld. In samenwerking met de Vijverhofschool, de gemeente Beesel, het UWV en
Work-Sjop slaagde zij er in om direct vanuit school de baan te vinden die bij haar past.
Elif is een jonge dame
van 19 jaar en heeft
sinds een jaar een
Wa-jong uitkering van
het UWV. De afgelopen
jaren heeft Elif speciaal
onderwijs gevolgd aan
de Vijverhofschool in
Tegelen. Omdat Elif op
school liet zien over
arbeidsvaardigheden te
beschikken werden haar verschillende stages aangeboden.
Samen met haar begeleider Henk Daniels werden deze stages
goed doorlopen en wist ze haar deelcertificaat schoonmaak
te behalen. Een prestatie waar zij en haar begeleiders
ontzettend trots op zijn.
Na het afronden van haar school was Elif klaar voor de
volgende stap: een betaalde baan. Omdat het lastig is
voor Elif om deze baan zelfstandig te vinden werd vanuit
Work-Sjop jobcoach Julie Vossen ingeschakeld om haar
hierbij te helpen. Er vonden gesprekken plaats bij Elif thuis
om eerst kennis met elkaar te maken. Vervolgens ging Elif
samen met jobcoach op pad om op zoek te gaan naar een
werkervaringsplek. Deze zoektocht leidde uiteindelijk naar de
gemeente Beesel waar men in de catering wel wat hulp kon
gebruiken .

De gemeente Beesel gaf aan het graag een beetje anders
te willen doen. “Vooral gewoon samen’’ was het antwoord.
De gemeente Beesel is namelijk van mening dat het
participatiebeleid gericht is op kansen om zo gewoon
mogelijk mee te doen in de samenleving en op kansen om
zich te ontwikkelen. De gemeente Beesel wilt hierin graag het
goede voorbeeld geven door met werkgevers, het UWV en
andere partners de krachten te bundelen met als doel zoveel
mogelijk werk voor iedereen te realiseren.
Door het bundelen
van deze krachten
werd er voor Elif
een werkplek
gecreëerd binnen
de catering van
de gemeente Beesel en startte Elif op 1 oktober 2015 met
een werkervaringsplek. In deze functie maakt Elif dagelijks
de verschillende koffiehoeken in het gemeentehuis schoon,
zorgt ze dat alle voorraden zijn aangevuld en zet ze ’s
ochtends koffie- en theekannen klaar voor de bestuurders.
Na het verstrijken van de werkervaringsperiode was de
gemeente Beesel zo tevreden over haar dat ze haar graag een
betaalde baan aanboden. Om die reden heeft Elif sinds 15
november van dit jaar een contract voor 20 uur in de week.
Een prestatie waar ze ontzettend trots op mag zijn!
Elif geeft aan dat ze het erg fijn vind bij de gemeente maar
dat het ook wel wennen is. Zowel voor Elif als voor de
gemeente Beesel. Om dat goed te laten lopen denkt Julie, de
jobcoach van Work-Sjop, mee met beide partijen. Hoewel het
af en toe zoeken is, heeft iedereen de intentie om dit traject
te laten slagen. Want de koffiehoeken hebben er nog nooit
zo netjes uitgezien en er zijn maar weinig mensen met zo’n
zachtaardige glimlach als Elif. Als dat geen aanwinst is!
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Nieuwe collega Julie
In maart van dit jaar hebben
we onze nieuwe collega Julie
Vossen mogen verwelkomen.
Julie heeft een SPW niveau 4
opleiding afgerond. Voorheen
is Julie werkzaam geweest in de
verstandelijke gehandicaptenzorg
en heeft ze gewerkt in de
Psychiatrie. Het werk als jobcoach
heeft Julie altijd aangesproken en daarom heeft zij dit jaar de
stap naar Work-Sjop gemaakt.

Momenteel is Julie als aspirant jobcoach bij Work-Sjop
werkzaam waarbij zij samen met haar collega’s re-integratie
en jobcoach trajecten oppakt. In maart start Julie met
de deeltijd post-HBO opleiding tot jobcoach waarna
zij vervolgens aan de slag kan gaan als gecertificeerd
jobcoach.
Namens Work-Sjop wensen wij Julie heel veel succes met
haar startende opleiding in maart volgend jaar en met haar
werkzaamheden bij Work-Sjop.

Pieter geslaagd!
In onze nieuwsbrief van vorig jaar berichtte we al over
onze “toen nog nieuwe collega” Pieter. Inmiddels is Pieter
nu ruim anderhalf jaar werkzaam bij Work-Sjop en mogen
we vermelden dat hij afgelopen september met succes de
opleiding tot gecertificeerd jobcoach heeft afgerond.
Pieter heeft deze opleiding gevolgd bij Elan Trainingen
in Ulvenhout. De opleiding van Elan Training is een

erkende en geregistreerde
beroepsopleiding op HBO
niveau en op alle criteria
ruimschoots goedgekeurd
door de Beroepsvereniging
Jobcoaches Nederland en door
het UWV.

Het goede doel van 2015
Ieder jaar is het traditie dat Work-Sjop een goed doel
uitzoekt en steunt in de vorm van een financiële bijdrage.
Dit jaar hebben we er voor gekozen om onze bijdrage te
doneren aan het Fonds Psychische Gezondheid.
Het Fonds Psychische Gezondheid streeft naar een
samenleving waarin mensen niet alleen lichamelijk, maar
ook psychisch gezond zijn. Hiervoor is meer kennis en
inzicht in psychische problemen nodig. Niet alleen over het
ontstaan van psychische problemen, maar ook over hoe je
ze kunt voorkomen en behandelen. Hiermee valt veel winst
te behalen.

Om die reden vinden wij het belangrijk om hier aandacht
aan te besteden en hen te steunen. Daarom zal onze
bijdrage van dit jaar gaan naar het Fonds Psychische
Gezondheid en willen wij hen succes wensen met al
hun inspanningen. Voor meer informatie over het Fonds
Psychische Gezondheid zie: www.psychischegezondheid.nl

In ons werkveld als jobcoach hebben wij dagelijks te
maken met jongeren die psychische problemen ervaren
en zien wij hoe lastig het kan zijn om hier mee om te gaan.
Het is belangrijk dat er meer inzicht en kennis opgedaan
wordt om jongeren hierin beter te begeleiden en te
ondersteunen.
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