




Je kunt veel zeggen over de Participatiewet. Maar je kunt ook de mouwen 
opstropen en werk maken van het begeleiden van mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt naar werk. Doen dus! Laat dat nu net de taal zijn van de 
drie sociale (leer)werkbedrijven in West-Brabant die al jarenlang inzetten op 
arbeidsontwikkeling door middel van werk. 

Werken met mensen is maatwerk. Door de juiste instrumenten in te 
schakelen, zoals begeleiding, training en opleiding, helpen wij hen die niet 
op eigen kracht aan het werk komen. In deze productcatalogus lees je waar 
je ons voor kunt inschakelen. Zo vergroten we samen de kans op duurzame 
plaatsingen! 

egbert lichtenberg
Algemeen directeur MidZuid

Jos Koopman
Algemeen directeur WVS

 

petra de kam
Algemeen directeur ATEA-groep
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doelgroep
• Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
• Medewerkers in een re-integratietraject:  

spoor 1, spoor 2 of outplacement.

Midzuid
Femke Filott
Tel.: 0162 37 40 00
E-mail: femke.filott@midzuid.nl

WVS
Angela Mous
Tel.: 0165 59 65 00
E-mail: amous@wvs.nl

ATEA-groep
Peter Suilen
Tel.: 076 57 85 134
E-mail: info@ateagroep.nl

Contactpersonen

Diagnose

intake
doelstelling
Het verkrijgen van een beeld van de mogelijkheden van de deelnemer om de 
afstand tot de arbeidsmarkt vast te stellen. 

werkwijze
Na een dossieronderzoek vinden er (maximaal twee) gesprekken plaats. 
Ook brengen we de basiscompetenties in beeld, namelijk: inzet en motivatie, 
resultaatgerichtheid, flexibiliteit, samenwerken, regels nakomen en respect. 
Vervolgens stellen we een eerste diagnose van de werknemersvaardigheden 
vast.

resultaat
Een rapportage met de diagnose en advies over re-integratie.

duur
De duur van de intake is twee uur. De rapportage leveren we binnen tien 
werkdagen na ontvangst van de opdracht aan.
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doelgroep
• Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
• Medewerkers in een re-integratietraject:  

spoor 1, spoor 2 of outplacement.

Midzuid
Femke Filott
Tel.: 0162 37 40 00
E-mail: femke.filott@midzuid.nl

WVS
Angela Mous
Tel.: 0165 59 65 00
E-mail: amous@wvs.nl

ATEA-groep
Peter Suilen
Tel.: 076 57 85 134
E-mail: info@ateagroep.nl

Contactpersonen

uitgebreide intake
doelstelling
Het verkrijgen van een beeld van de mogelijkheden van de deelnemer om 
zijn/haar positie op de arbeidsmarkt te versterken.

werkwijze
Na een dossieronderzoek gaan we met de deelnemer in gesprek. Ook 
brengen we de basiscompetenties in beeld, namelijk: inzet en motivatie, 
resultaatgerichtheid, flexibiliteit, samenwerken, regels nakomen en respect. 
Vervolgens stellen we een eerste diagnose van de werknemersvaardigheden 
vast.

resultaat
Een trajectplan met de doelen, activiteiten en wijze van begeleiding.

duur
De uitgebreide intake duurt maximaal vier uur. De rapportage leveren we 
binnen tien werkdagen na ontvangst van de opdracht aan. 

Diagnose
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doelgroep
• Mensen die werken of leerwerken en niet 

of mogelijk niet zelfstandig het wettelijk 
minimumloon kunnen verdienen. Zij vallen 
onder de Wajong of Participatiewet.

Midzuid
Femke Filott
Tel.: 0162 37 40 00
E-mail: femke.filott@midzuid.nl

WVS
Angela Mous
Tel.: 0165 59 65 00
E-mail: amous@wvs.nl

ATEA-groep
Peter Suilen
Tel.: 076 57 85 134
E-mail: info@ateagroep.nl

Contactpersonen

Loonwaardebepaling talent6
doelstelling
Het bepalen van de loonwaarde van een medewerker op de werkplek.

werkwijze
Na een dossieronderzoek en werkplekobservatie, nemen we een interview af 
met de werkgever. Op basis daarvan maken we een rapportage.

In het eerste deel van de loonwaardebepaling meten we de werkprestatie 
op basis van Tempo, Kwaliteit en Inzetbaarheid. Deze zetten we af tegen de 
normprestatie en het normloon. Dat betekent dat we de prestatie en het 
loon vergelijken met dat van iemand die in die werksituatie normaal zou 
presteren.

In het tweede deel gebruiken we een competentiemodel met zes 
basiscompetenties werknemersvaardigheden zoals door TNO is ontwikkeld. 
Dit onderdeel is gericht op het beschrijven van het gedrag en de ontwikkeling 
van de medewerker.

Talent6 is gevalideerd door Blik op Werk en voldoet aan alle 
door de overheid gestelde eisen, zoals de ministeriële regeling. 
Het instrument geeft inzicht in wat mensen wél kunnen en 
sluit daardoor aan bij nieuwere vormen van personeelsbeleid. 
Hierdoor is het ook goed te gebruiken bij functionerings- en 
beoordelingsgesprekken.

resultaat
Een loonwaardebepaling van de medewerker op basis van Tempo, Kwaliteit 
en Inzetbaarheid en Talent6.

duur
De totale loonwaardebepaling duurt circa vijf uur.

Diagnose
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doelgroep
• Medewerkers.

Midzuid
Femke Filott
Tel.: 0162 37 40 00
E-mail: femke.filott@midzuid.nl

WVS
Angela Mous
Tel.: 0165 59 65 00
E-mail: amous@wvs.nl

ATEA-groep
Peter Suilen
Tel.: 076 57 85 134
E-mail: info@ateagroep.nl

Contactpersonen

werkscan
doelstelling
Het inzicht krijgen in de duurzame inzetbaarheid van de deelnemer.

werkwijze
De deelnemer vult een vragenlijst in. Als hij of zij dat wil, vindt er op basis 
hiervan een gesprek plaats met de arbeidsdeskundige. Hierbij wordt de 
methode van motiverende gespreksvoering gehanteerd, zodat de motivatie 
voor verandering wordt vergroot. Tijdens het gesprek formuleert de 
deelnemer actiepunten waarmee hij of zij vervolgens aan de slag gaat.

resultaat
Een werkscan houdt de deelnemer een spiegel voor en stimuleert om zelf 
(of met ondersteuning) actie te ondernemen op zijn of haar inzetbaarheid. 
De uitkomsten van de scan zijn alleen bedoeld voor de deelnemer en worden 
dus niet gedeeld met anderen.

duur
Het invullen van de vragenlijst duurt circa vijftien minuten en het gesprek 
met de arbeidsdeskundige ongeveer twee uur.

Diagnose
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doelgroep
• Werkzoekenden.

Midzuid
Femke Filott
Tel.: 0162 37 40 00
E-mail: femke.filott@midzuid.nl

WVS
Angela Mous
Tel.: 0165 59 65 00
E-mail: amous@wvs.nl

ATEA-groep
Peter Suilen
Tel.: 076 57 85 134
E-mail: info@ateagroep.nl

Contactpersonen

scan werkvermogen
doelstelling
Het inzicht krijgen in de belemmeringen van de deelnemer bij het krijgen van 
een plek op de arbeidsmarkt. 

werkwijze
De deelnemer vult een vragenlijst in. Anders dan bij de Werkscan wordt 
ook het zoekgedrag hierin meegenomen. Als de deelnemer dat wil, vindt 
er op basis hiervan een gesprek plaats met de arbeidsdeskundige. Hierbij 
wordt de methode van motiverende gespreksvoering gehanteerd, zodat de 
motivatie voor verandering wordt vergroot. Tijdens het gesprek formuleert 
de deelnemer actiepunten waarmee hij of zij vervolgens aan de slag gaat. 

resultaat
Een Scan Werkvermogen houdt de deelnemer een spiegel voor en 
stimuleert om zelf (of met ondersteuning) actie te ondernemen op zijn of 
haar inzetbaarheid. De uitkomsten van de scan zijn alleen bedoeld voor de 
deelnemer en worden dus niet gedeeld met anderen.

duur
Het invullen van de vragenlijst duurt circa vijftien minuten en het gesprek 
met de arbeidsdeskundige ongeveer twee uur.

Diagnose

Productcatalogus 
Sociale (leer)werkbedrijven West-Brabant 17Productcatalogus 

Sociale (leer)werkbedrijven West-Brabant16



doelgroep
• Medewerkers.
• Uitkeringsgerechtigden.

Midzuid
Femke Filott
Tel.: 0162 37 40 00
E-mail: femke.filott@midzuid.nl

WVS
Angela Mous
Tel.: 0165 59 65 00
E-mail: amous@wvs.nl

ATEA-groep
Peter Suilen
Tel.: 076 57 85 134
E-mail: info@ateagroep.nl

Contactpersonen

ARBEIDSDESKUNDIG ADVIES
(IN VERZUIMSITUATIES)

doelstelling
Het bepalen van mogelijke aanpassingen in de werksituatie en (als er 
sprake is van verzuim) re-integratiemogelijkheden, met oog op duurzame 
inzetbaarheid.

werkwijze
We gaan na of de functie past of aan te passen is. Dat doen we door een 
dossierstudie (in de vorm van een functionele mogelijkhedenlijst), een 
gesprek met de werkgever, een gesprek met de deelnemer en een bezoek 
aan de werkplek.

resultaat
Een arbeidsdeskundig advies gericht op duurzame inzetbaarheid met 
eventuele aanbevelingen tot aanpassingen in het werk. Je kunt denken aan 
aanpassingen op het gebied van:
• Persoonlijk functioneren
• Sociaal functioneren
• Aanpassing aan fysieke omgevingseisen
• Dynamische handelingen
• Statische houdingen
• Werktijden

duur
De duur van een arbeidsdeskundig advies is afhankelijk van de vraag en in 
overleg.

Diagnose
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doelgroep
• Mensen met complexe (multi)problematiek bij 

wie onvoldoende zicht is op de mogelijkheden en 
knelpunten in relatie tot werk.

Midzuid
Femke Filott
Tel.: 0162 37 40 00
E-mail: femke.filott@midzuid.nl

WVS
Angela Mous
Tel.: 0165 59 65 00
E-mail: amous@wvs.nl

ATEA-groep
Peter Suilen
Tel.: 076 57 85 134
E-mail: info@ateagroep.nl

Contactpersonen

praktijkassessment
doelstelling
Het inzicht krijgen in het vermogen van de deelnemer om binnen maximaal 
twee jaar een (reguliere) werkplek te hebben.

werkwijze
Er vindt een uitgebreide intake plaats. Vervolgens plaatsen we de deelnemer 
voor maximaal zes weken bij een of meerdere werksituaties en werksoorten. 
Hierbij observeren we hem of haar, zodat we een beeld krijgen van de 
mogelijkheden, knelpunten en affiniteiten.

resultaat
Een eindrapportage met de competenties en mogelijkheden van de 
deelnemer en informatie over de wijze waarop en de termijnen waarbinnen 
deelnemer zich kan ontwikkelen. Daarnaast geven we advies over een 
eventueel vervolg en specifieke voorzieningen.

duur
Het praktijkassessment duurt zes weken.

Diagnose
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doelgroep
• Uitkeringsgerechtigden (WWB, Wajong, 

arbeidsongeschiktheidsuitkering).
• Medewerkers in een re-integratietraject:  

spoor 1, spoor 2 of outplacement.

Midzuid
Femke Filott
Tel.: 0162 37 40 00
E-mail: femke.filott@midzuid.nl

WVS
Angela Mous
Tel.: 0165 59 65 00
E-mail: amous@wvs.nl

ATEA-groep
Peter Suilen
Tel.: 076 57 85 134
E-mail: info@ateagroep.nl

Contactpersonen

trajectbegeleiding
doelstelling
Het begeleiden van een traject dat is gericht op arbeidsontwikkeling, 
re-integratie en behoud van werk.

werkwijze
De trajectbegeleider helpt de deelnemer om de doelen die zijn vastgesteld 
te bereiken. Hierbij gaan we uit van bekwaamheid (vaardigheden) en 
bereidheid (motivatie). De begeleiding wordt afgestemd op de persoonlijke 
situatie van de deelnemer. In gesprekken staan we stil bij het functioneren, 
de mogelijkheid tot verandering, de werkinstructies, het bewaken van 
de voortgang en het evalueren en eventueel bijsturen van de resultaten. 
Voortgangsrapportages zijn ook onderdeel van trajectbegeleiding.

Resultaat
Een trajectplan met concrete doelen waarmee de deelnemer in beweging 
komt en blijft.

duur
Trajectbegeleiding is altijd maatwerk, omdat het afhangt van de 
vaardigheden en motivatie van de deelnemer. De duur en de intensiteit 
van de begeleiding varieert.

Training, opleiding, ontwikkeling
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doelgroep
• Medewerkers met (zicht op) een dienstverband 

van ten minste twaalf uur per week en die door een 
arbeidsbeperking extra begeleiding nodig hebben 
bij het verrichten van zijn of haar werkzaamheden.

Midzuid
Femke Filott
Tel.: 0162 37 40 00
E-mail: femke.filott@midzuid.nl

WVS
Angela Mous
Tel.: 0165 59 65 00
E-mail: amous@wvs.nl

ATEA-groep
Peter Suilen
Tel.: 076 57 85 134
E-mail: info@ateagroep.nl

Contactpersonen

jobcoaching
doelstelling
Het coachen van de medewerker en het bieden van handvatten aan de 
werkgever, zodat de medewerker duurzaam ingezet kan worden en blijven.

werkwijze
De jobcoach maakt naar aanleiding van de concrete vraag een coachingsplan 
met doelen, activiteiten en een urenplanning. De medewerker krijgt een 
persoonlijk trainings- of inwerkprogramma. Jobcoaching is gericht op 
gedrag op de werkvloer, sociale vaardigheden, omgaan met collega’s en 
daarnaast op de uitvoering van het werk. 

Na de vooraf vastgestelde periode worden de afspraken in het coachingsplan 
geëvalueerd door de directe leidinggevende, de medewerker en de jobcoach 
en wordt een eindrapportage opgesteld.

MidZuid, WVS en ATEA-groep zijn door UWV erkende 
jobcoachorganisaties.

resultaat
De medewerker kan zijn werk zelfstandig uitvoeren en de werkgever heeft 
handvatten om de medewerker te coachen en aan te sturen in het werk. 

duur
De jobcoach begeleidt de medewerker maximaal zes maanden. Indien nodig 
kan er een vervolgtraject worden gestart. 

Training, opleiding, ontwikkeling
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doelgroep
• Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 

en van wie het taalniveau en de sociale 
vaardigheden voldoende zijn om te kunnen 
deelnemen aan een groepsproces.

Midzuid
Femke Filott
Tel.: 0162 37 40 00
E-mail: femke.filott@midzuid.nl

WVS
Angela Mous
Tel.: 0165 59 65 00
E-mail: amous@wvs.nl

ATEA-groep
Peter Suilen
Tel.: 076 57 85 134
E-mail: info@ateagroep.nl

Contactpersonen

training 
werknemersvaardigheden
doelstelling
Het vergroten van de kans op een passende werkplek.

werkwijze
We behandelen de volgende thema’s:
•  Zes basiscompetenties werknemersvaardigheden: inzet en motivatie, 

flexibiliteit, samenwerken, resultaatgerichtheid, respect en regels 
nakomen.

• Kwaliteiten en ontwikkelpunten
• Normen en waarden
• Persoonlijke verzorging en presentatie
• Basisvaardigheden PC (social media, vacatures zoeken) 

We werken vooral praktisch met actieve oefeningen en rollenspellen en 
maken gebruik van het groepsproces. De groep bestaat uit minimaal zes 
en maximaal tien deelnemers. De training is goed te combineren met 
leerwerken.

REsultaat
De deelnemer is zich bewust van eigen gedrag in een werksituatie, 
kan zich beter presenteren en heeft een perspectief op werk ontwikkeld. 

duur
De training bestaat uit zeven bijeenkomsten van een dagdeel.

Training, opleiding, ontwikkeling
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doelgroep
• Werkzoekenden met een kleine afstand tot de 

arbeidsmarkt die over onvoldoende vaardigheden 
beschikken om zelfstandig te solliciteren, 
maar voldoende mondelinge en schriftelijke 
taalvaardigheden hebben.

Midzuid
Femke Filott
Tel.: 0162 37 40 00
E-mail: femke.filott@midzuid.nl

WVS
Angela Mous
Tel.: 0165 59 65 00
E-mail: amous@wvs.nl

ATEA-groep
Peter Suilen
Tel.: 076 57 85 134
E-mail: info@ateagroep.nl

Contactpersonen

sollicitatietraining
doelstelling
Het ontwikkelen van voldoende vaardigheden om zelfstandig te solliciteren. 

werkwijze
We nemen in de training alle aspecten van het solliciteren door. De 
deelnemer leert om een goed cv op te stellen en deze aan te passen naar 
aanleiding van passende vacatures. Daarnaast oefenen we met het schrijven 
van een sollicitatiebrief en een korte motivatie. Met het kwaliteitenspel 
brengen we de kwaliteiten van de deelnemer goed in beeld en we maken 
gebruik van rollenspellen om netwerk- en sollicitatiegesprekken te oefenen. 
Ook solliciteren via social media en andere digitale toepassingen komen aan 
bod.

Er wordt klassikaal in kleine groepjes gewerkt om optimaal van elkaar 
te kunnen leren. De groep bestaat uit minimaal zes en maximaal tien 
deelnemers. 

resultaat
De deelnemer heeft inzicht in zijn of haar kwaliteiten en kan op een 
eigentijdse manier solliciteren en netwerken.

duur
De sollicitatietraining bestaat uit zeven bijeenkomsten van een dagdeel. 

Training, opleiding, ontwikkeling
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doelgroep
• Mensen die gemotiveerd zijn en beschikken over 

voldoende vaardigheden om op de reguliere 
arbeidsmarkt te functioneren.

• Mensen die over onvoldoende vaardigheden 
beschikken om zelfstandig te solliciteren.

Midzuid
Femke Filott
Tel.: 0162 37 40 00
E-mail: femke.filott@midzuid.nl

WVS
Angela Mous
Tel.: 0165 59 65 00
E-mail: amous@wvs.nl

ATEA-groep
Peter Suilen
Tel.: 076 57 85 134
E-mail: info@ateagroep.nl

Contactpersonen

sollicitatiebegeleiding
doelstelling
Het ondersteunen van de deelnemer om zelf actief te zijn met sollicitatie-
activiteiten.

werkwijze
Tijdens de bijeenkomsten werken we met opdrachten, waarbij de focus ligt 
op zelfredzaamheid. We helpen de deelnemer om zelf geschikte bedrijven 
te selecteren en passende vacatures te zoeken. Ook ondersteunen we hem 
of haar in het opstellen van sollicitatiebrieven, het voorbereiden van een 
sollicitatiegesprek, het aanpassen van het cv of het ondernemen van andere 
acties zoals (na)bellen en netwerken. 

Bij alle bijeenkomsten ligt de focus op de zelfredzaamheid van de deelnemer, 
maar we werken ook groepsgewijs zodat de kandidaten elkaar kunnen 
motiveren in het sollicitatieproces. De groep bestaat uit minimaal zes en 
maximaal tien kandidaten.

resultaat
De deelnemer is gemotiveerd en in staat om een geschikte werkplek met 
perspectief op duurzaam werk te vinden.

duur
De sollicitatiebegeleiding bestaat uit twaalf bijeenkomsten van een dagdeel 
of op basis van maatwerk in overleg met de opdrachtgever.

Training, opleiding, ontwikkeling
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doelgroep
• Werkgevers(verenigingen) die werken met of 

openstaan voor werken met mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt.

Midzuid
Femke Filott
Tel.: 0162 37 40 00
E-mail: femke.filott@midzuid.nl

WVS
Angela Mous
Tel.: 0165 59 65 00
E-mail: amous@wvs.nl

ATEA-groep
Peter Suilen
Tel.: 076 57 85 134
E-mail: info@ateagroep.nl

Contactpersonen

training voor werkgevers
doelstelling
Het bieden van handvatten aan de deelnemer voor het begeleiden en 
aansturen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

werkwijze
We helpen de deelnemer bij het herkennen van en omgaan met gedrag. 
Tijdens de training maken we gebruik van begeleidingskaarten. Deze 
kaarten beschrijven de kenmerken van het soort gedrag en daarbij passende 
begeleiding. Er zijn zeven verschillende gedragscategorieën:
• faalangstig
• teruggetrokken
• verstandelijk beperkt
• slecht geconcentreerd
• impulsief
• vasthoudend
• niet-sociaal

De groep bestaat uit minimaal vijf en maximaal tien deelnemers. 
De deelnemer krijgt de begeleidingskaarten na afloop van de training 
mee naar huis.

resultaat
De deelnemer herkent verschillend gedrag bij medewerkers met een 
afstand tot de arbeidsmarkt en weet welke begeleiding en aansturing dit 
vraagt.

duur
De training duurt één uur en wordt kosteloos aangeboden aan werkgevers in 
de arbeidsmarktregio West-Brabant.

Training, opleiding, ontwikkeling
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doelgroep
• Jongeren zonder startkwalificatie.
• Uitkeringsgerechtigden (WWB, WW, Wajong).

Midzuid
Femke Filott
Tel.: 0162 37 40 00
E-mail: femke.filott@midzuid.nl

WVS
Angela Mous
Tel.: 0165 59 65 00
E-mail: amous@wvs.nl

ATEA-groep
Peter Suilen
Tel.: 076 57 85 134
E-mail: info@ateagroep.nl

Contactpersonen

Opleidingstraject 
(met baangarantie)
doelstelling
Het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt en het realiseren van een 
duurzame plaatsing bij een werkgever. 

werkwijze
We helpen de deelnemer bij het ontwikkelen van vakvaardigheden. Hij of zij 
doorloopt een BBL- of BOL-traject of behaalt een erkende praktijkverklaring. 
Aanvullende praktische scholing en begeleiding maken ook onderdeel 
uit van het opleidingstraject. Daarnaast besteden we aandacht aan de 
ontwikkeling van werknemersvaardigheden. Aan het eind wordt de 
deelnemer bemiddeld naar een reguliere werkgever.

resultaat
De deelnemer beschikt over de benodigde kwalificatie, vak- en 
werknemersvaardigheden, met als resultaat een baan. 

duur
Het opleidingstraject duurt drie maanden tot een jaar.

Training, opleiding, ontwikkeling
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doelgroep
• Uitkeringsgerechtigden (WWB, WW, Wajong,  

arbeidsongeschiktheidsuitkering).
• Medewerkers in een re-integratietraject:  

spoor 1, spoor 2 of outplacement.

Midzuid
Femke Filott
Tel.: 0162 37 40 00
E-mail: femke.filott@midzuid.nl

WVS
Angela Mous
Tel.: 0165 59 65 00
E-mail: amous@wvs.nl

ATEA-groep
Peter Suilen
Tel.: 076 57 85 134
E-mail: info@ateagroep.nl

Contactpersonen

leerwerken
doelstelling
Het verbeteren van de arbeids- en werknemersvaardigheden met behulp 
van een stage, sociale activering gericht op werk (arbeidsactivering) of re-
integratie-instrument.

werkwijze
Op basis van de ontwikkeldoelen van de deelnemer zoeken we een 
passende leerwerkplek: een werkplek waar ruimte is voor de ontwikkel- 
en trajectdoelen van de deelnemer en de opdrachtgever. Wij beschikken 
zowel intern als extern over een groot en gevarieerd aanbod van (leer)
werkplekken. 

Het leerwerken start met een korte intake. De deelnemer wordt op de 
werkplek begeleid. Tussentijds en afsluitend is er een terugkoppeling naar 
de opdrachtgever over de voortgang.

Leerwerken kan los worden ingezet, maar ook als onderdeel van een traject 
met meerdere instrumenten.

resultaat
De deelnemer heeft zich ontwikkeld binnen de vastgestelde doelen.

duur
Leerwerken duurt drie maanden met een optie tot verlenging.

werk

Productcatalogus 
Sociale (leer)werkbedrijven West-Brabant 37Productcatalogus 

Sociale (leer)werkbedrijven West-Brabant36



doelgroep
• Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
• Werkgevers die in het kader van de Participatiewet 

en/of in het kader van sociaal ondernemen (met 
beperkte risico’s) kansen willen bieden aan 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Midzuid
Anouk van Lierop
Tel.: 0162 37 40 00
E-mail: 
anouk.vanlierop@midzuid.nl

WVS
Angela Mous
Tel.: 0165 59 65 00
E-mail: amous@wvs.nl

ATEA-groep
Peter Suilen
Tel.: 076 57 85 134
E-mail: info@ateagroep.nl

Contactpersonen

detachering
doelstelling
Het realiseren van een plaatsing voor iemand met een afstand tot de 
arbeidsmarkt met als doel een reguliere werkplek.

werkwijze
We maken afspraken over tijden, werkzaamheden en de duur van het 
contract. De medewerker gaat aan de slag onder begeleiding van ons. 
We bespreken regelmatig de voortgang van de samenwerking. De 
salarisbetaling verloopt via ons en de werkgever profiteert mogelijk van 
diverse subsidies en regelingen.

resultaat
Een dienstverband tussen een werkgever en een medewerker met een 
afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij hij of zij formeel in dienst is bij ons, 
maar de werkzaamheden bij de werkgever verricht.

duur
De duur van de detachering is in overleg en in principe tijdelijk.

werk

Productcatalogus 
Sociale (leer)werkbedrijven West-Brabant 39Productcatalogus 

Sociale (leer)werkbedrijven West-Brabant38



doelgroep
• Bedrijven die kansen willen bieden aan mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Midzuid
Marleen Braakhuis
Tel.: 0162 37 40 00
E-mail: 
marleen.braakhuis@midzuid.nl

WVS
Angela Mous
Tel.: 0165 59 65 00
E-mail: amous@wvs.nl

ATEA-groep
Peter Suilen
Tel.: 076 57 85 134
E-mail: info@ateagroep.nl

Contactpersonen

functiecreatie
doelstelling
Het anders inrichten van bedrijfsprocessen en/of het aanpassen van 
functies.

werkwijze
Jobcarving: functiecreatie op individueel niveau
Bij deze methode kijken we naar de mogelijkheden van de medewerker door 
een werknemersprofiel op te stellen. Daarnaast analyseren we de functie en 
passen we deze aan door te kijken welke taken uit de functie passend zijn bij 
de mogelijkheden van de medewerker. 

Jobcreation: functiecreatie op structureel niveau
Met deze methode gaan we bedrijfsprocessen anders inrichten en taken 
afsplitsen. Hierdoor kan regulier personeel beter worden ingezet voor hun 
werk. De eenvoudige taken voegen we samen, zodat er geschikte functies 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ontstaan.

resultaat
Er zijn functies gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

duur
Fase 1 duurt twee dagdelen: een dagdeel onderzoek en een dagdeel 
rapportage. Fase 2 en 3 hangen af van de vraagstelling en de grootte van 
het bedrijf en de betrokken afdelingen.

werk

Het uitvoeren van een 
quickscan, waarmee de 
vraag wordt beantwoord 
of functiecreatie op 
structureel niveau 
mogelijk is.

Het zoeken naar een 
invulling van de functie.

Het analyseren van 
werkzaamheden en 
vaststellen van nieuwe 
functies door het obser-
veren en interviewen 
van medewerkers.

FASE 1 FASE 2 FASE 3
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doelgroep
• Statushouders die moeten starten met de 

inburgering of dit al afgerond hebben.

Midzuid
Femke Filott
Tel.: 0162 37 40 00
E-mail: femke.filott@midzuid.nl

WVS
Angela Mous
Tel.: 0165 59 65 00
E-mail: amous@wvs.nl

ATEA-groep
Peter Suilen
Tel.: 076 57 85 134
E-mail: info@ateagroep.nl

Contactpersonen

trajecten voor statushouders
doelstelling
Het opdoen van werkervaring en ontwikkelen van taal- en 
werknemersvaardigheden.

werkwijze
De trajecten zijn gericht op leren en werken en opgezet vanuit de gedachte 
dat inburgeren beter slaagt door te participeren. Voorbeelden van trajecten 
zijn:
• Leerwerken en taal
• Duale inburgering
• Maatschappelijke begeleiding

Deze trajecten kunnen gecombineerd worden met het product leerwerken. 

Voor een doorstroom naar betaald werk werken we samen met het 
WerkgeversServicepunt.

resultaat
Een verbeterde arbeidsmarktpositie met waar mogelijk doorstroom naar 
betaald werk.

duur
Het traject voor statushouders is afhankelijk van de doelstelling en duurt 
minimaal zes maanden.

werk
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doelgroep
• Uitkeringsgerechtigden (WWB, WW, Wajong, 

arbeidsongeschiktheidsuitkering).
• Medewerkers in een re-integratietraject:  

spoor 1, spoor 2 of outplacement.

Midzuid
Femke Filott
Tel.: 0162 37 40 00
E-mail: femke.filott@midzuid.nl

WVS
Angela Mous
Tel.: 0165 59 65 00
E-mail: amous@wvs.nl

ATEA-groep
Peter Suilen
Tel.: 076 57 85 134
E-mail: info@ateagroep.nl

Contactpersonen

maatwerkproducten
doelstelling
Het inzetten van aangepaste en/of combinaties van producten om nog beter 
aan te sluiten bij de vraag.

werkwijze
Afhankelijk van de vraag kunnen we met de opdrachtgever trajecten op maat 
verzorgen door passende producten te combineren. Mogelijkheden zijn:
• Voortraject voor een dienstverband Beschut Werken.
• De inzet van leerwerken voor diverse doelstellingen, bijvoorbeeld 

gericht op motivatie. 
• Een werkstage, gericht op het ontwikkelen en behouden 

van werkervaring en werkritme en het opdoen van 
werknemersvaardigheden.

• Sociale activering voor mensen met een zeer grote afstand tot werk.
• Arbeidsmatige dagbesteding vanuit de WMO voor mensen met een zeer 

grote afstand tot werk.

Door de samenwerking met het WerkgeversServicepunt, ROC’s en andere 
opleidingsinstituten kunnen trajecten met baangarantie worden ingezet.

resultaat
Een traject op maat waarmee we de deelnemer de mogelijkheid bieden om 
te switchen, door te ontwikkelen of juist een stapje terug te doen als dat 
nodig is.

duur
Het traject duurt drie tot maximaal drieëntwintig maanden, afhankelijk van 
de doelstelling.

maatwerk
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