Maatwerk
voor jou!

Je wilt weer een betaalde baan.
Maar hoe pak je dat aan? En wat past
bij je? Caparis helpt je om weer aan de
slag te gaan. Met ons maatwerktraject
ontdekken we samen wat jouw talenten
zijn en wat je misschien nog lastig vindt.
Daarna zoeken we naar werk dat er is en
bij je past. Zodat je weer meedoet!

Je bent bij Caparis aangemeld door een
consulent van je gemeente en gaat bij ons
een maatwerktraject volgen. Binnenkort krijg
je van ons een uitnodiging voor een eerste
kennismaking met Stream. Dat is de afdeling
van Caparis die trajecten verzorgt. Tijdens die
kennismaking vertellen we over het traject.
Ook hoor je wie jouw jobcoach wordt.

Je eigen jobcoach

Je jobcoach is jouw vaste begeleider bij
Caparis. Om je goed te kunnen helpen, is
het belangrijk dat jullie elkaar leren kennen.
Tijdens de eerste kennismaking met Caparis
heb je een gesprek met je jobcoach.
Samen maken jullie dan een trajectplan.
Met dit plan gaan we aan de slag!

Diagnosefase

Het maatwerktraject bestaat uit twee fasen.
Eerst volg je een diagnosefase. Deze duurt in

principe maximaal 10 weken. We willen
jou leren kennen als werknemer
op een interne werkplek bij Caparis,
of op een plek bij een externe werkgever.
Daarnaast gaan we je door middel van
gesprekken, sport en/of workshops
voorbereiden op werk. We sluiten het
programma af met een evaluatie en
een advies aan de gemeente.

Evaluatie

Na 6-8 weken vul je een vragenlijst in
over jouw vaardigheden. Ook je werkleider
vult de vragenlijst in. Zo krijgen we een
goed beeld van je persoonlijke werkeigenschappen die betrekking hebben
op werk. Samen met onze bevindingen
tijdens de diagnosef ase geven we een
goed advies over een vervolgtraject.
Dit advies bespreekt je coach met jou
en een consulent van de gemeente.

En daarna?

De vervolgfase van het maatwerktraject loopt voor iedereen anders.
De een is na het programma klaar om
bij een gewone werkgever aan de slag te
gaan; de ander is daar nog niet aan toe.
We zoeken altijd naar een vervolg dat
goed bij jou past.
Ben je eraan toe om buiten Caparis te gaan
werken, dan ga je samen met je jobcoach
op zoek naar een baan. Een baan die
aansluit bij je interesses, vaardigheden
en de kansen op de arbeidsmarkt.
Als je een gewone, betaalde baan hebt
gevonden, houdt de jobcoach - als je
dat wilt - nog maximaal drie maanden
contact met je.

Meer informatie

Heb je vragen over werk
vinden via Caparis?
Bel dan (0512) 58 66 09 of
mail naar stream@caparis.nl.

