Screening
hulpaanvraag JobUp
Wil jij weten of je in
aanmerking komt voor hulp
vanuit JobUp? Volg dan dit
stroomschema en check of
wij jou kunnen helpen.

JobUp helpt mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt
bij het vinden, krijgen en het
behouden van een passende
baan. Onze missie is om mensen
tot bloei te brengen. Hierbij
draait alles om werk en de

Inkomenssituatie
Heb je op dit moment
betaald werk?

WoonWerkgebied

•
•
•
•

Rijnmond
Drechtsteden
Midden-Holland
Gorinchem

NEE

JA

NEE

Woon je in één
van onderstaande
arbeidsmarktregio’s?

NEE

WERKSITUATIE
Waar loop je tegen aan op het werk?

JA

Heb je op dit moment een
uitkering?
NEE

zoektocht naar mogelijkheden.
Wij zijn goed in het adviseren
en begeleiden van mensen en
organisaties en geven inzicht
in hun kwaliteiten en komen
met heldere adviezen. Wij
maken er werk van!

JA

IK LOOP VAST
OP MIJN
WERK EN HEB
COACHING
NODIG

IK BEN ZIEK
EN MOET OP
ZOEK NAAR
ANDER WERK

GA NAAR
VRAAG 5

GA NAAR
VRAAG 6

Is er sprake van een beperking?
NEE

JA

LEGENDA
We kunnen jou
helaas niet helpen.
Zoek contact met
de sociale dienst in
je regio
Wij kunnen jou
wellicht helpen,
neem contact met
ons op. Mail of bel
met 078-8200080

Uitkeringssituatie
Welke uitkering heb je?

Heb je een indicatie banenafspraak of nieuw beschut?
NEE

JA

GA NAAR
VRAAG 1

GA NAAR
VRAAG 4

WAJONG (UWV),
WIA (UWV) OF
ZIEKTEWET
(UWV)

UITKERING
GEMEENTE

GA NAAR
VRAAG 2

GA NAAR
VRAAG 4

2.

1.
Indicatie
banenafspraak
of Indicatie
nieuw beschut

Uitkering UWV
Heb je al een werktoeleidingstraject vanuit het UWV bij een
ander re-integratiebedrijf?
NEE

JA

Woon je in één van onderstaande regio’s?

•
•
•
•

BAR-gemeenten (Barendrecht,
Albrandswaard, Ridderkerk)
Hoeksche Waard
IJsselgemeenten (Capelle aan den IJssel,
Krimpen aan den IJssel, Zuidplas)
Krimpenerwaard
Lansingerland (Berkel en Rodenrijs,
Bergschenhoek en Bleiswijk)
NEE

JA

Arbeidsmarktperspectief

5.

Zijn één of meer van onderstaande
kenmerken van toepassing op jou?
•
•

Neem contact met ons op
en/of vraag de indicatie
banenafspraak aan.

JA

3.

Meer info over Indicatie
banenafspraak.

NEE

Ons hulpaanbod voor
gemeenten

•

Een indicatie
banenafspraak of
indicatie nieuw beschut
kan de afstand tot de
arbeidsmarkt verkleinen.

Is de indicatie
banenafspraak wenselijk
voor jou?

4.

•
•

aanmeldformulier
indicatie banenafspraak

Ik werk graag met m’n handen
Ik heb MBO+ - HBO werkdenkniveau
Ik werk graag buiten, in het
groen, bouw, schoonmaak etc.
Ik heb een aantal jaren betaald
werk verricht
NEE

JA

Diagnose
Heb je een vastgestelde diagnose/
beperking(DSM-V) of een Wajong, WSW of
indicatie banenafspraak?
NEE

JA

Neem contact met ons op,
we kunnen jou wellicht helpen.

LEGENDA
We kunnen jou helaas niet
helpen. Zoek contact met de
sociale dienst in je regio
Wij kunnen jou wellicht helpen,
neem contact met ons op. Mail
of bel met 078-8200080

Wij hebben de ervaring dat
als bovenstaande kenmerken
op jou van toepassing zijn, het
bemiddelen relatief makkelijk is.
Wij kunnen hierdoor vaak, zonder
gebruik te maken van een door
UWV of gemeente gefinancieerd
werktoeleidingstraject, een
match maken. Bekijk openstaande
vacatures op jobup.nl/vacatures
Staan er voor jou passende
vacatures op onze site?
NEE

JA

Antoniuslaan 1 D, 3341 GA Hendrik Ido Ambacht
Postbus 46, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht
078-8200080

info@jobup.nl

www.jobup.nl

6.
Ziekte - Verzuim
Heb je een vast dienstverband en moet
je re-integreren van jouw werkgever?
Is er nog geen re-integratiebureau in beeld?
NEE

JA

Neem contact met ons op,
we kunnen jou wellicht helpen.

