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Wie zijn wij

• Aart Hoogendorp jobcoach bij TRACK reïntegratie & bemiddeling

• Jim Rietdijk IPS trajectbemiddelaar bij GGzE



Programma

Het benaderen van werkgevers
ten behoeve van het vinden van een werkplek voor cliënten
met een ernstige psychische stoornis

• Het universele groepsproces    (2 personen zijn een groep!)

• De voorbereiding van een gesprek

• De uitvoering

• Oefening: “hoe zet ik mezelf in een ‘succesvolle stand’ bij
het benaderen van werkgevers”



Het universele groepsproces
de fasen
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2.acceptatie /
normen

3.veiligheid / 
waarnemen

4.zekerheid /
informatie

5.nieuwsgierigheid /
verbeelden

6.dienstbaarheid /
interactie / contact

7.alternatieven /
plezier, gemak

8.gaan doen / 
verantwoordelijk zijn

1.erkenning / 
evaluatie



Het universele groepsproces
voorbeelden van taalgebruik
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normen

veiligheid

zekerheid nieuwsgierig
zijn

dienstbaar zijn

plezier /
gemak

doen
verantwoor-
delijk zijn

erkenning

regels, wetten
“wij zijn gewend 
om …”

aan elkaar voorstellen
“ik zie dat u een 
kunstwerk aan de muur 
heeft”
(zintuiglijke waarneming!)

informatie(uitwisseling)
“hoe zit het met…?”

verbeelding aanspreken
“ik ben benieuwd hoe hier…”

er is contact!
“wat kan ik voor u 
doen om…?”

alternatieven
“het kan ook zo…”

gaan doen
“morgen doe ik …”

referenties 
(uit het verleden)
“in mijn functie wordt ik 
elke dag benaderd …”



De informatiefase

informatie(uitwisseling)
“hoe zit het met…?”



De voorbereiding
1. De arbeidsmarkt
2. Inzicht in cliënt
3. Bepalen van eigen rol en die van cliënt bij een werkgever, 

samen voorbereiden
4. Selecteren van te benaderen werkgevers
5. Strategie bepalen

6. De eigen voorbereiding op een gesprek
7. Zet jezelf in je meest ‘succesvolle stand’ 
8. Het benaderen van werkgevers
9. Informatie uitwisselen met deze werkgever; argumenten
10. Contact met een werkgever is resultaat

De uitvoering



Oefening

mezelf in de ‘succesvolle stand’ zetten



Workshop 
Benaderen van werkgevers

Vragen?



Dank u voor uw aandacht.

Jim Rietdijk
jj.rietdijk@ggze.nl

Aart Hoogendorp
a.hoogendorp@trackbemiddeling.nl
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