
De vier partijen zijn: 

 

WerkBedrijf Rijk van Nijmegen (samenwerkingsverband tussen verschillende regionale partijen: de 

gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Wijchen, het 

regionaal Jongerenloket Nijmegen en Breed) met UWV als partner: 

o plaatsingen op banen; 

o werving en selectie kandidaten; 

o informatie en advies Participatiewet, Banenafspraak, Quotumwet en begeleiding 

arbeidsbeperkten; 

o onderzoeken mogelijkheden: (werkproces) analyses, Quickscan, Jobcarving; 

o maatwerk waar nodig: ontzorgen, begeleiding en financiële voorziening; 

o individuele- en groepsdetachering doelgroep; 

o contactpersoon voor loonwaardebepaling doelgroep Participatiewet momenteel 

uitgevoerd door UWV; 

o aanvragen voorzieningen (Wajongeren via UWV, overige via WBRN); 

o aanvragen externe jobcoach: voor het coachen van arbeidsbeperkten en informeren van 

de collega’s arbeidsbeperkten. 

 

Stichting Studeren en werken op maat: doelgroep starters en Young Professionals (YP)met een 

arbeidsbeperking – HBO & WO (vooral specialisten met ‘hard skills’ bèta, juridisch, IT, bedrijfskundig 

en [werktuig]bouwkunde) tussen 18 en 35 jaar. Insteek: demedicalisering – teruggeven eigen regie, 

onderdeel zijn van een team gebaseerd op competenties en niet op ‘ beperkingen’.  

o eigen e-portfolio en assessment ontwikkeld 

o regionale masterclasses voor doelgroep als eerste kennismaking 

o persoonlijke intake en persoonsprofiel 

o begeleiding bij de formulering van de eigen faciliteringsvraag naar de arbeidsmarkt 

o intervisies voor en door YP’s in verschillende fases van activatie 

o sport als ‘motor’ voor sociale activatie 

o gezonde voeding als bron voor arbeidsparticipatie. 

 

Jobstap/Pluryn: vanuit het uitgangspunt dat arbeidsbeperkten, waaronder mensen die voor een 

langere periode werkeloos zijn, talenten hebben en willen deelnemen aan de maatschappij, coaching 

bieden. In het bijzonder aan jongeren met lichtverstandelijke 

o beperkingen, autismeverwante stoornissen en gedragsproblematiek onderzoek: testen van 

arbeidscapaciteit motivatie, kennis, kunde, lichamelijke beperkingen 

o motiveren: gericht op wat iemand wel kan, eigen regie en inrichting van het leven. 

 

Randstad: dienstverlening Randstad Participatie; bemiddeling en werkgeverschap (uitlener) 

o participatieonderzoek, werkplekanalyse, werving & selectie en introductie 

o begeleiding, loonwaardebepaling, juridisch werkgeverschap, borging en monitoring. 

 


