STUDIE & ARBEIDS
COACH

WE RK HE RSTE LT
Structuur in je week, meedraaien in de maatschappij en een zinvolle
besteding van tijd is voor ieder essentieel, maar draagt ook bij aan een
voorspoedig herstel. GGz Breburg ondersteunt de kandidaat daarom in
behoud, terugkeer of begeleiding naar studie en/of werk.

"Participatie door werken en leren is
het beste medicijn."
- TEAMLEIDER GGZ BREBURG, AFDELING
WERKEN & LEREN

COACH IN G
De

studie-

en

arbeidscoach

ondersteunt

mensen

met

een

psychische

kwetsbaarheid in het vinden en behouden van studie en/of werk binnen
de

reguliere

sector.

De

coach

begeleidt

de

kandidaat

gedurende

het

gehele traject. De wens van de kandidaat is richtinggevend, waarbij de
kandidaat zo snel mogelijk in contact wordt gebracht met een werkgever
of opleidingsinstituut om een plaatsing te realiseren.
De studie- en arbeidscoach werkt modelgetrouw volgens richtlijnen van
de Individuele Plaatsing en Steun-methodiek (IPS) en draagt deze uit naar
teamleden, kandidaten, betrokkenen en externen. Binnen deze methodiek
wordt niemand uitgesloten en staat de wens van de kandidaat voorop.
Acquireren bij werkgevers is een belangrijk onderdeel van het werk. De
coach

is

contacten

verantwoordelijk
met

voor

opdrachtgevers

het
zoals

opbouwen
UWV,

en

onderhouden

gemeenten

en

van
eigen

risicodragers teneinde opdrachten ter financiering van IPS te borgen.

“Meedoen kan allerlei positieve effecten betekenen
voor je herstel en zelfbeeld."
- OUD KANDIDAAT IN STUDIE & ARBEIDSCOACH TRAJECT

WE LK E BE H AN D ELIN G PAST ?
* Tweejarig traject voor doelgroep CMD (Common Mental Disorder),
driejarig traject voor doelgroep EPA (Ernstig Psychiatrische Aandoening).

Voor iedere kandidaat binnen GGz Breburg met studie/werk wens

IPS

Aanvraag door GGz Breburg
Kan d id aat on t v an g t Wajong, WIA, WAO, WAZ, ZW of bijstandsuitkering

Bij extra begeleiding werkbehoud wegens ziekte of handicap

EXTERNE
J O B C OAC H I N G

INTERNE
J O B C OAC H I N G

Aanvraag door kandidaat of UWV
Medische noodzaak is vastgesteld door verzekeringsarts

Bij extra begeleiding werkbehoud wegens ziekte of handicap
Aanvraag door werkgever bij UWV
Medische noodzaak is vastgesteld door verzekeringsarts

Hulp bij hervatten werk/studie middels re-integratietraject

WERKFIT

Aanvraag door UWV
Kandidaat ontvangt ZW-uitkering of AG-uitkering

Begeleiding arbeidsgechikte kandidaat naar passend betaald werk

NAAR
WERK

Aanvraag door UWV
Kandidaat ontvangt ZW-uitkering of AG-uitkering

R E - I N T E G R AT I E
EIGEN WERK

Begeleiding kandidaat bij re-integratie eigen werk
Aanvraag door werkgever
Kandidaat heeft een werkgever

* Financiering wordt bepaald in overleg met de studie- en arbeidscoach.

AAN M E LD EN
Kandidaten die in behandeling zijn bij GGz Breburg en ondersteuning op
dit gebied wensen, kunnen zich aanmelden bij hun behandelaar. Graag
maken we een afspraak voor een oriënterend gesprek met een studie- en
arbeidscoach.
Voor aanmelding of meer informatie kan contact opgenomen worden met
het secretariaat van Werken & Leren. Dit is telefonisch mogelijk op 088065800 of per mail: secretariaatwerkenenleren@ggzbreburg.nl.

“Belangrijk is in elk geval het besef dat wij net zoveel bij
te dragen hebben als ieder ander!"
-

OUD KANDIDAAT IN STUDIE & ARBEIDSCOACH TRAJECT

OV E R GGZ BR E BU R G
GGz

Breburg

is

gespecialiseerde
complexe

een

instelling

geestelijke

psychiatrische

in

Midden-

gezondheidszorg

problemen.

Op

weg

en

West-Brabant

biedt
naar

aan

mensen

herstel,

zoeken

die
met
we

samen naar de juiste stappen om behapbare doelen te behalen. Hierin
beperken wij ons niet alleen tot therapie of medicatie, maar werken juist
naar het hervinden van de zin en plezier in het leven. Bij GGz Breburg
staat één krachtige wens centraal: Je leven de baas blijven.

Deze folder is gemaakt door
Click & Co, een project van:

Werken & Leren

