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De komende 15 min.

30 Seconds

Mijn ontwikkeling

Leerstijl

Doelen voor mij

Leerdoelen

Succes
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30 Seconds

Gewoon leuk!

Wie mag ik 5 woorden toesturen?
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Mijn ontwikkeling 

• Achtergrond werkervaring

• Start IPS

• 0-meting
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Leerstijl

• Voorbeelden, samen

• Materiaal 

• Training/cursus

• Doelen > waarom
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Doelen 

• Waarom doelen?

• Oefening
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Leerdoelen
• Leerdoel 1: Voor april deel ik binnen het JOT mijn kennis over de IPS-

methodiek zodat mijn team mij kan inzetten tijdens de behandeling. Ik 
verdiep mij in artikelen over de IPS methodiek om meer kennis te 
hebben en mijn team te kunnen informeren. (competentie 1 en 8)

• Leerdoel 2: Ik onderzoek voor 1 maart de behoefte van de cliënt en 
hoe de omgeving van de cliënt wil en kan ondersteunen in diens wens 
naar betaald werk en dit neem ik op in het arbeidsprofiel. 
(competentie 2)

• Leerdoel 3: Ik ben voor februari op acquisitie gegaan met een ervaren 
collega en zorg dat ik word uitgenodigd voor een gesprek, het eerste 
kopje thee, in het gesprek kan ik onder woorden brengen wat IPS te 
bieden heeft en hou ik rekening met wat de werkgever nodig heeft. 
(Competentie 2/3/4)

• Leerdoel 4: Ik ben op de hoogte van verschillende manieren om banen 
te zoeken, daarbij weet ik samen met mijn cliënten ook informatie te 
vinden over de huidige wet en regelgeving die aansluiten bij hun 
situatie. (competentie 5)

• Leerdoel 5: Bij jobcoaching onderhoud ik contact met de werkgever en 
cliënt en ondersteun de werkgever en cliënt in de omgang voor het 
behouden van goed contact en om eventuele problemen voor te zijn. 
Wanneer er problemen zich voordoen en stel op basis daarvan doelen 
af met de cliënt. (competentie 6/7)
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Succes

IPS delen in het JOT team

Netwerk van Cl betrekken

Eerste kopje thee

VKR via WSP > Loonwaardemeting

Sollicitatietrainingen en jobcoaching
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Bedankt
Ik heb de neiging om alles te perfectioneren,
maar van mijn kwetsbaarheden kan ik nog veel meer leren.

Door mezelf kwetsbaar op te stellen,
Hoef ik niet zo’n streng oordeel over mezelf te vellen.

Iemand die kwetsbaar en open durft te staan,
durft ook zijn angsten los te laten en op zijn bek te gaan.

Zonder me echt te bezeren,
Kan ik daar vooral veel van leren.

Het is goed om rekening met anderen te houden,
maar nog beter om op jezelf te vertrouwen.

Uiteindelijk geeft dat mij een goed gevoel,
op een ontspannen manier werken is mijn doel. 
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