Post HBO Beroepsopleiding
Jobcoach; participatie- en loopbaanprofessional

Welkom bij Combo Emonomy
Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding,
coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling, arbeidsintegratie en begeleid werken. In samenwerking met de Universiteit Utrecht heeft Combo
Emonomy jarenlang onderzoek gedaan naar de succesfactoren voor duurzame arbeidsintegratie. Deze
succesfactoren hebben wij samen met werkgevers,
werkzoekenden en professionals in kaart gebracht en
vertaald naar methodiek en instrumentarium. Binnen
onze opleidingen worden de succesfactoren van duurzame arbeidsintegratie verankerd in professioneel en
authentiek handelen van de cursist.

Onze opleiding is de oudste Jobcoachopleiding in Nederland en de eerste opleiding die door de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland en het accreditatie-instituut Hobeon in 2013 met succes is gecertificeerd.
Met afronding van deze erkende Jobcoachopleiding
voldoet u aan de opleidingseis die de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland stelt voor opname in het
beroepsregister Jobcoach. Onze methodiek fungeert
inmiddels in veel praktijken als het fundament waarop
bedrijven Jobcoaching vormgeven.

Visie op vakgebied
In de visie van Combo is de belangrijkste succesfactor
bij jobcoaching de persoon van de jobcoach zelf. Het
is de jobcoach die de verschillende klantperspectieven
(cliënt, opdrachtgever, werkgever) op elkaar moet zien
af te stemmen. Tijdens de opleiding leren deelnemers
om als jobcoach de drijfveren en perspectieven van
alle betrokken partijen te duiden en met elkaar te
verbinden en zodoende te komen tot een optimale,
duurzame match tussen cliënt en werkplek, waarin de
bezieling van mens en werk samenvallen.

Studenten leren gedurende de opleiding om hierbij
hun persoonlijke kracht methodisch effectief te
maken. De opleiding biedt een methodisch kader en
handvatten om deze uitgangspunten te realiseren. De
methodiek onderscheidt zich doordat er niet alleen
gekeken wordt naar wat iemand kan, maar ook naar
onder welke kernvoorwaarden en omstandigheden
mensen het beste tot hun recht komen in de concrete
werksituatie. Hoe wordt het maximale resultaat bereikt
vanuit wie iemand is en wat hem beweegt.

We hebben inmiddels enkele duizenden jobcoaches, trajectbegeleiders,
intercedenten en werkcoaches succesvol opgeleid.

Succesfactoren
Het traject met een cliënt is geslaagd als er sprake is
van een optimaal duurzame match.
Hoe kom je daadwerkelijk tot een goede match? Hoe
match zodanig dat de eigenheid van de werkzoekende
en werkplek samenvallen, zodat een win-win-situatie
ontstaat voor zowel de werkzoekende, de werkgever
als de opdrachtgever / financier van het traject? En
hoe doe je dat binnen de (beleids)kaders van de organisatie van waaruit je zelf werkzaam bent?
Samen met de cliënt een juiste analyse maken en
zijn/haar regievoering versterken.
Hoe maak je een juiste analyse met de cliënt, met
de opdrachtgever en de werkgever? Hoe coach je de
cliënt zo dat je aansluit bij de werkwijze en aanpak van
de cliënt, zodat hij/zij zelfstandig keuzes kan maken en
deze in eigen handelen vorm geeft. En hoe begeleid je

de cliënt, zijn collega’s en de werkgever bij het zoveel
mogelijk zelfstandig (samen)werken?
Een effectieve, doelgerichte en trajectmatige aanpak.
Je hebt niet alle tijd van de wereld, integendeel de
financiële en tijdskaders worden steeds strakker.
Om dan toch kwaliteit te kunnen leveren, vraagt dit
om maximaal benutten van tijd en middelen. Welke
informatie verzamel je vanaf het eerste contact met
je cliënt/medewerker, met de werkgever en/of de
opdrachtgever? Wat móet je weten en wat is bijzaak?
Hoe verlopen de verschillende processtappen en
welke rol neem je daarin in? Hoe breng je samenhang
in het totale traject en in de samenwerking met andere
betrokken partijen?

“Ik heb van mijn jobcoach geleerd, maar hij heeft ook veel van mij geleerd.
Dat was echt samenwerken.”
Peter Wittebroek, Postbode by SB Post

Opzet van de opleiding
Ben je op zoek naar nieuwe wegen om je kennis te
verdiepen en je vaardigheden uit te breiden?
In de opleiding wordt ingestoken op (beroeps attitude,
kennis en vaardigheden. Een belangrijk onderdeel is
de uitvoering van twee complete trajecten op basis
van de aangeleerde methodiek. Zo breng je de theorie
en nieuwe inzichten direct in praktijk. Dit wordt
geëvalueerd tijdens intervisiemomenten. Daarnaast
ga je aan de slag met je persoonlijke leertraject waarin
je gecoacht wordt bij het verfijnen van je professionele
houding.
Doelgroep
De opleiding is toegankelijk voor jobcoaches,
trajectbegeleiders, re-integratieconsulenten,werkcoa
ches, detacheringconsulenten, stagecoördinatoren en
andere professionals die mensen begeleiden naar en

in (on)betaalde arbeid, maar ook naar dagbesteding
en/of stages.		
Doel van de opleiding
Bij het succesvol afronden van de opleiding ben
je in staat gebleken om zelfstandig van A tot Z, de
individuele, vraaggerichte trajecten met cliënten,
werkgevers en opdrachtgevers uit te voeren. Je hebt
samenhang weten te brengen in de trajecten en hebt
deze op een effectieve en efficiënte wijze geregistreerd.
Je bent daarnaast in staat om te reflecteren op je eigen
attitude, rol en beroepspraktijk vanuit de individuele
klantgerichte visie en methodiek. Je voldoet hiermee
aan de eindtermen van Combo en aan opleidingseisen
van het beroepsprofiel Jobcoach zoals de Landelijke
beroepsvereniging Jobcoaches Nederland stelt.

Certificering
Het audit-comité certificering Jobcoachopleidingen zegt over onze visie en doelstelling het volgende:

“Tijdens de audit is uitgebreid onderzocht of deze ambitieuze doelstelling waargemaakt wordt. In gesprekken
met het management, docenten, studenten en alumni en uit de bestudeerde portfolio’s kwam duidelijk naar
voren dat de opleiding deze ambitie inderdaad waarmaakt. Studenten en alumni gaven aan ingrijpend en
duurzaam veranderd te zijn door de opleiding. Meer bewust van eigen drijfveren en kwaliteiten en doelgerichter. Zoals een alumnus het uitdrukte tijdens de audit: “vroeger zei ik dat ik werkte als jobcoach en na de
opleiding zeg ik; ik ben jobcoach” Het auditpanel was van de uitspraken van de studenten en alumni onder
de indruk”

“In optimale combinaties wordt lelijk mooi en kwetsbaar
kracht; de kracht van imperfectie.”
Frans Coenen - Oprichter Combo Emonomy

Inhoud van de opleiding
De opleiding vindt plaats in een periode van ongeveer
10 tot 12 maanden en bestaat uit vier samenhangende
modules:
- assessment (intake en diagnose)
- jobfinding en bemiddeling
- jobcoaching en loopbaanbegeleiding
- wet- en regelgeving
Assessment (intake en diagnose)
In de eerste module krijg je inzicht in de achterliggende visie en methodiek van Jobcoaching/trajectbegeleiding en leer je methodisch te kijken, en werken. Er
wordt ingezoomd op de wijze van interactie, contact
maken en gesprekstechnieken vanuit het methodisch
referentiekader. Je leert om samen met de cliënt/medewerker de samenhang en het meest kernachtige van
zijn wensen, competenties, regievoering en mogelijkheden met betrekking tot de arbeidsmarkt inzichtelijk
te maken. Je vertaalt de gegevens uit gevoerde gesprekken en andere assessmentactiviteiten in doelen
en een plan van aanpak. Tegelijkertijd start je met je
eigen persoonlijke ontwikkeldoelen en ontwikkelplan.
Jobfinding en bemiddeling
In de fase van jobfinding en bemiddeling is je klantgerichte benadering, zowel gericht op de werkgever als
cliënt, cruciaal. Vaak wordt deze intermediaire rol eenzijdig ingevuld; met óf het accent op de werkgever óf
juist op de cliënt. Er is echter sprake van een ‘dubbele
klantrelatie’. Om een duurzame werkplek te realiseren, leer je deze dubbele klantrelatie succesvol vorm

te geven. In deze module komen onder andere aan de
orde: jouw eigen rol en netwerk en die van de cliënt en
werkgever; het benaderen van werkgevers en positief
realistisch presenteren van de cliënt en het hanteren
van weerstanden van de werkgever. Dit alles om te komen tot een optimale match.
Coaching op de werkplek
In deze module doe je kennis en vaardigheid op met
het maken van een baananalyse, het opstellen van
een coachingsplan en de uitvoering van coaching op
de werkplek. De ontwikkeling van de medewerker binnen de functie en het ‘leren leren’ van de medewerker
spelen hierbij een grote rol. Hoe leert de medewerker?
Wat betekent dat voor de manier waarop ik hem moet
coachen? In samenhang daarmee is er aandacht voor
de ondersteuning van collega’s en de werkgever. Ook
na coaching op de werkplek blijft het van belang stil
te staan bij de doorgroeimogelijkheden van de medewerker. In deze module worden hiervoor handvatten
geboden.
Wet- en regelgeving
Je krijgt een compleet overzicht aangereikt van de
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van weten
regelgeving in de sociale zekerheid. Op basis van je eigen casuïstiek worden de consequenties en werking
van de wet- en regelgeving inzichtelijk gemaakt. Zo
leer je wet- en regelgeving op een flexibele wijze in te
zetten binnen je werkpraktijk.

Verdere informatie
Assessment (intake en diagnose)
De opleiding wordt verzorgd op een sfeervolle locatie
in hartje Utrecht. Bij voldoende deelnemers uit een bepaalde regio verzorgen we de opleiding ook en Zwolle.

voorbereiding, huiswerk en het maken van praktijkopdrachten. In de praktijk is de studiebelasting naast de
lesdagen 3 uur per week.

Aantal Deelnemers:
Min. 12 en max. 15 deelnemers

Voorafgaand aan de opleiding vindt een intake-/ontwikkelgesprek plaats
Het intakegesprek is bedoeld om wederzijds kennis te
maken en je krijgt informatie over de opleiding. Ook
wordt samen bezien of de opleiding geschikt is, gezien
persoonlijke doelen en achtergrond en de opzet van
de opleiding.

Duur van de opleiding
De opleiding omvat 16 lesdagen in een periode van ongeveer 10 tot 12 maanden. Daarnaast krijgen cursisten
3 keer individuele coaching en intervisie.

Meer informatie en aanmelden
Je kunt je hier online aanmelden. Na aanmelding ontvang je een bevestiging en wordt er een afspraak met
je gemaakt voor het intake-/ontwikkelgesprek.

Uw Investering
De prijs van de opleiding bedraagt €4.450,- per deelnemer.

Studiebelasting
De studiebelasting bedraagt naast de 16 lesdagen gemiddeld genomen hetzelfde aantal uren/dagen voor

“Pas jij bij Combo Emonomy en past Combo Emonomy bij jou?”
Joost de Boer - Coordinator Opleidingen

Contact
Combo Emonomy
Tel: 030 273 55 04
E-mail: info@combo.nl
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Veel gestelde vragen

