Werken leer je door te werken

De aanpak van
Inclusief Groep werkt!
Als toeleider van de arbeidsmarkt hebben we veel aandacht
voor onze kandidaten. Door af te stemmen met werkgevers
verlagen we drempels en leveren we gekwalificeerde
mensen, passend bij de behoefte van de markt.

We brengen mensen in bedrijf

Met onze bouwstenen werken we
per kandidaat aan maatwerk oplossingen
De infrastructuur, leerlijnen en onze academies zijn
het fundament van Inclusief Groep. Die
infrastructuur is de basis: het is er voor iedere
kandidaat met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Bovenop het fundament zijn er bouwstenen die naar
wens kunnen worden ingezet. Het is maatwerk:
verschillende bouwstenen kunnen in de
verschillende fases van de flow naar werk worden
ingezet.

Onze bouwstenen zijn flexibel en altijd in ontwikkeling.
We bouwen daar waar nodig, samen met onze partners,
met de bouwstenen die gewenst zijn voor een optimale
ontwikkeling.
Als toeleider van de arbeidsmarkt hebben we veel
aandacht voor onze kandidaten. We stemmen af met
werkgevers, verlagen drempels, en we bouwen aan een
toekomst. Zo begeleiden we elke kandidaat naar een
baan die bij hem of haar past!

Deze bouwstenen worden aangereikt door onze
betrokken en actieve medewerkers. Zij weten precies
welke weg een kandidaat het beste kan bewandelen.
Iedere kandidaat heeft een persoonlijk traject, waar
bouwstenen worden ingezet die voor hem of haar het
meest geschikt zijn.

De kracht van de organisatie
Deonze
kracht
van de Inclusief Groep
zit in
mensen

zit in onze mensen

Onze medewerkers zorgen door hun betrokken en actieve
benadering keer op keer voor een match tussen mens en
werk. Met hun gedegen kennis en ervaring zorgen ze
ervoor dat de kandidaat een goede start kan maken op de
arbeidsmarkt. Ze weten door hun kennis én betrokkenheid
exact welke weg, en welke begeleiding, voor een
kandidaat de juiste is.
Onze medewerkers hebben de vaardigheden om te werken
met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op
methodische en professionele wijze helpen zij kandidaten
zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Ze begeleiden
hen bij het vinden van een baan die bij ze past.

Voor we beginnen willen we
graag weten hoe we je het beste
kunnen helpen

Werken leer je door te werken!

Participatiehuis
Kernactiviteiten
Onderzoek naar
de meest passende route
richting (betaalde) arbeid

In kaart brengen
van arbeidspotentieel

Werken aan
leerdoelen

Bouwen aan de toekomst
Een participatiehuis is een veilige omgeving, waar
arbeidsscreening en werkritme opdoen centraal
staan. Iedere kandidaat heeft een individueel traject,
waarin bouwstenen worden ingezet die het meest
geschikt zijn. Zo krijgt elke kandidaat een trajectplan, dat leidt naar een passende route naar werk.

“ We vinden het belangrijk dat
mensen ‘echt’ aan het werk gaan.
Onze academies zijn daarin de
onmisbare schakel. Werken leer
je door te werken”

...

taalcoaching

praktijkassessment
vergroten zelfredzaamheid
coachingsgesprekken

diverse methodieken

screening arbeidsmogelijkheden
meest toegepaste bouwstenen

Diverse methodieken
Wij werken onder andere met intake en assessment
methodieken, omdat het ons een verdiepend beeld
geeft van de kandidaat. Het geeft ons inzicht in kansen
en belemmeringen, informatie over de arbeidsmarkt en
concrete aanbevelingen welk traject het best bij de
kandidaat ingezet kan worden.

We leren je alle vaardigheden
die horen bij het werk
dat je wilt gaan doen

We zorgen dat je
persoonlijk groeit, sterker
en weerbaarder wordt

We zorgen voor extra
ondersteuning als dat
laatste stapje nét niet lukt

Leerlijnen: werknemers- en vakvaardigheden
Kernactiviteiten
Vergroten van
werkervaring
in het vakgebied

Vergroten van
gedragscompetenties en
persoonlijke effectiviteit

Bouwen aan ontwikkelingen
In onze ‘academies’ staat het leren van
werknemers- en vakvaardigheden centraal.
Hiervoor is de vaktechnische input van onze
partners heel waardevol. Door deze vaardigheden
te versterken, laten we de kandidaat groeien en
maken we de kandidaat bemiddelbaar.

Kandidaten
bemiddelbaar maken
voor een baan
...
entree opleiding
on-the-job-training
werkervaringsplekken
Werkfit maken
coachingsgesprekken
meest toegepaste bouwstenen

Goede aansluiting met de praktijk

Entree: leren en werken

De kandidaten kunnen in een veilige, maar realistische
werkomgeving wennen aan een arbeidssituatie. Ze
doen werkritme op en leren zich zo optimaal mogelijk
te ontwikkelen. Voor een goede aansluiting met de
praktijk is constante afstemming met werkgevers en
partners heel belangrijk. De input van deze partners is
essentieel: door de vaktechnische input aan het
programma van onze academies toe te voegen, creëren
we een goede doorstroom naar de praktijk.

Jongeren die via de reguliere weg geen Entree-diploma
hebben behaald kunnen door de combinatie leren en
werken alsnog een Entree-diploma behalen. Er wordt
een arbeidsovereenkomst geboden, om ervaring op te
doen en eigen inkomen te vergaren.
Onder verantwoordelijkheid van een ROC wordt bij ons
op locatie één dag in de week onderwijs gevolgd.
Daarnaast hebben we binnen onze eigen werksoorten
ook academies waar mensen leren door te werken.

Ben je klaar voor een baan die
bij je past, dan kunnen we
je helpen jouw ideale baan te vinden

Als het nodig is, helpen we
je ook als je al bij een nieuwe
werkgever werkt

Werk
Kernactiviteiten
Werkgevers en
kandidaten matchen

Geplaatste kandidaten
begeleiden
via jobcoaching

Inzetten op
duurzame plaatsing

Bouwen aan werk
De kandidaat is klaar voor een betaalde baan.
We bieden het laatste stukje ondersteuning: een
persoonlijk trainings- of werkprogramma, passende
vacatures of we helpen bij voorbereiding op
sollicitatiegesprekken. Samen met ons werkgeversnetwerk vinden we een passende werkplek.

We brengen mensen in bedrijf
Inclusief Groep heeft een groot eigen werkgeversnetwerk van zo'n
800 bedrijven in de regio, waar onze mensen werken en waar wij
zaken mee doen. Door onze goede contacten in het veld op allerlei
niveaus (van consulent tot management) zorgen wij voor het
vinden en/of creëren van passende werkplekken. We bieden niet
alleen ondersteuning aan werkzoekenden, maar ondersteunen en
coachen ook de werkgever en organisatie. Op de Noord Veluwe
werken we steeds meer met UWV, gemeenten en werkgevers aan
een gezamenlijke werkgeversdienstverlening.

...
detachering

werkgeverscoaching

sollicitatietraining
jobcoaching
bemiddelen naar werk
meest toegepaste bouwstenen

Gemeentelijke aandeelhouders
Deze zeven gemeenten zijn onze aandeelhouders.
Onze missie, visie en strategie ontwikkelen wij in
samenwerking met deze aandeelhouders: zij zijn onze
maatschappelijke opdrachtgevers. Als partners op het
sociaal domein ontwikkelen we trajecten om mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg te helpen
om te participeren in de samenleving.
Dat biedt mogelijkheden voor de toekomst. We dragen
actief bij aan het vinden van passende arbeid, hetzij bij
Inclusief Groep, hetzij bij andere werkgevers. Samen
bouwen we aan de toekomst!

Inclusief Groep is van betekenis!
Inclusief Groep is een hybride organisatie: een
organisatie die vanuit verschillende verwachtingen,
doelen en belangen haar missie en visie ontwikkelt.
Deze verwachtingen beïnvloeden elkaar: soms staan
ze op gespannen voet én ze kunnen elkaar versterken.

7 gemeenten/
aandeelhouders

1
maatschappelijke
opdracht
uitvoeren

Uitvoeren van de
politieke visie in het
sociaal-economische
domein

3
gezond
rendement
behalen

Werknemers/
kandidaten
Taak als werkgever
en arbeidsmarkttoeleider optimaal
uitvoeren

2
sociale
onderneming
zijn

ontwerp: Studio nenontwerp

Onderneming
Als bedrijf op economisch, sociaal
en maatschappelijk vlak een positief
resultaat behalen

De essentie van Inclusief Groep is: Werken leer je door
te werken. We vinden het belangrijk dat mensen écht
aan het werk gaan, op de werkplek met elkaar en van
elkaar leren. Mensen met allerlei verschillende
achtergronden en met verschillende leerdoelen werken
samen. Onze academies zijn daarin de onmisbare
schakel. We werken nauw samen met gemeenten,
onderwijs, zorg en het bedrijfsleven: met gezamenlijke
inspanning kunnen we onze maatschappelijke ambities
realiseren.
Onze missie:
Inclusief Groep streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt
waarin iedereen duurzaam kan deelnemen en waar
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal
kunnen participeren.
Onze visie:
In samenwerking met onze partners realiseert
Inclusief Groep trajecten voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Van diagnose, via ontwikkeling,
naar uitstroom in werk. Bij het vormgeven hiervan
speelt de infractructuur een belangrijke rol. Inclusief
Groep geeft zo uitvoering aan de wet Sociale
werkvoorziening en de Participatiewet en draagt actief
bij aan een inclusieve arbeidsmarkt!

Meer weten?
Wilt u weten wat wij met onze medewerkers voor uw
mensen, gemeente of organisatie kunnen betekenen?
Graag bespreken we dat samen met u in een persoonlijk
gesprek.

Bezoekadres
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