
Bezoekadres (op afspraak):
Kanaalstraat 94
5986 AH  Beringe

Postadres:
Meester Beumersstraat 50
5986 CE  Beringe

 info@work-sjop.nl

  www.work-sjop.nl

Ons werkgebied 
is de regio 
Noord- en 

Midden-Limburg

Onze visie

Of je nou werkzoekende, werkgever of opdracht-
gever bent, elk individu is allereerst mens. 
En ieder mens heeft een verleden met belevingen, 
ervaringen, keuze- en leermomenten. Ieder mens 
heeft bovendien talenten, wensen, drijfveren en 
vaardigheden. In ons werk als coaches stellen wij de 
mogelijkheden van het individu centraal.

Contactpersonen:

Miriam Theunissen

  06-46634552
 Miriam.Theunissen@work-sjop.nl

Suzanne Janssen

  06-29602750
 Suzanne.Janssen@work-sjop.nl

VENRAY

VENLO

WEERT

PEEL EN MAAS

ROERMOND

Re-integratie & 
Jobcoaching
op maat!

Re-integratie & 
Jobcoaching op maat!

www.work-sjop.nl Trajectenwww.work-sjop.nl



STAP 1 Opdoen/opbouwen
 arbeidsritme en regelmaat

STAP 2 Kennismaking 
 aspecten werk

STAP 3 Leren omgaan met 
 uitdagingen

STAP 4 In kaart brengen
 arbeidsmogelijkheden

Intake

Trajecten
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Hoe kan ik meedoen
in de maatschappij?
Iedereen wil ‘erbij horen’. Vind je dat 

moeilijk? Wij kunnen jou daarmee helpen. 
Dat noemen we ‘Werk Fit’. Zo werk je stap 
voor stap aan je persoonlijke ontwikkeling.

Hoe vind ik een baan
die bij me past?

Als je werkt, tel je mee. Lukt het niet een 
betaalde baan te vinden? Schakel ons in 
voor een traject ‘Naar Werk’. Daarbij gaan 

we samen met jou op zoek naar een baan.

Wie helpt mij verder
in m’n werk?

Wanneer je eenmaal een baan hebt, is 
het niet altijd even makkelijk om je plek te 

vinden op je werk. Ook hiermee kunnen we 
je helpen. We noemen dit jobcoaching.

WERK FIT NAAR WERK JOBCOACHING

STAP 1 In kaart brengen 
 huidige arbeidspositie.
 Voorbereiden naar werk.

STAP 2 • Jobhunting

STAP 3 • Jobmatching

Begeleiding klant op de werkvloer. 
Samen met werkgever worden afspraken 
gemaakt over het doel van de plaatsing en de 
begeleiding.

Trajecten
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