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Trainingsoverzicht Cedris en SBCM 2019
Bij blijven in een dynamische omgeving
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Wij zijn daarom trots op het brede trainingsaanbod van 2019. U vindt een  
aantal bekende trainingen terug, zoals ‘Schuldenproblematiek aanpakken,  
wat kunt u doen?’ en ‘Omgaan met psychische aandoeningen’. Ook wordt  
de modulaire ‘Leergang werkleider’ voor het tweede jaar aangeboden.  
Nieuw is dat het nu voor werkleiders ook mogelijk is een of meerdere  
modules afzonderlijk te volgen. Een nieuwe training in ons aanbod is  
‘Vraaggericht coachen’. Hierin leert u als professional de regie bij de klant/ 
medewerker te leggen én te houden. In de training wordt gebruikgemaakt  
van een benadering die bijdraagt aan een duurzame plaatsing.

We bieden dus een breed aanbod aan trainingen voor een grote diversiteit  
aan professionals. Dit is één van onze bouwstenen om bij te dragen aan een 
inclusieve en sociale arbeidsmarkt. Wij zien u graag op een (of meerdere)  
van onze trainingen!

Josje Lesterhuis                                       Jan-Jaap de Haan
Fondsmanager SBCM                                Directeur Cedris

Het werkveld van de inclusieve en sociale werkgelegenheid is  
dynamisch. Dit stelt hoge eisen aan professionals. Om uw rol  
als professional goed te vervullen, is het daarom essentieel om  
uzelf te blijven ontwikkelen. Ook het bijhouden van actuele en  
vakinhoudelijk ontwikkelingen is hierbij van belang. SBCM en  
Cedris willen de uitvoerende professionals hierin zo praktisch  
mogelijk ondersteunen, bijvoorbeeld door het ontwikkelen en  
delen van kennis en het aanbieden van trainingen.

Cursusaanbod voor professionals uitgebreid
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Doelgroep trainingen
Diverse professionals nemen deel aan onze trainingen. Denk aan jobcoaches, 
werkadviseurs, casemanagers, werkleiders, accounthouders werkgeversdienst-
verlening en consulenten inclusief HRM.

Veel van deze professionals zijn werkzaam bij sociale ondernemingen/werk- 
bedrijven, gemeenten, WSP´s, jobcoachorganisaties en inclusieve werkgevers.

Tarieven trainingen
De tarieven die vermeld staan in het trainingsoverzicht 2019 zijn de reguliere 
tarieven per deelnemer (excl. 21% btw). Leden van Cedris krijgen standaard 
een korting van 25% per deelnemer per training.

Incompanytrainingen en maatwerk
Cedris en SBCM bieden ook de mogelijkheid alle trainingen incompany uit  
te voeren.

Met een incompanytraining:
•  krijgt u een standaardtraining voor professionals met een vergelijkbare 

vraag;
• kunnen de resultaten van de training organisatiebreed worden benut; 
• trainen we op uw eigen locatie. Dat bespaart u reistijd en -kosten;
• bepalen we de lesdagen in overleg met u.
Voor een incompanytraining gaan we uit van een minimale groepsgrootte  
van twaalf deelnemers.

Wilt u een eigen accent geven aan een standaardtraining? Maatwerk is voor 
een beperkt deel van de training mogelijk. U financiert dan zelf de aanvullende 
ontwikkelkosten.

Inschrijven
Professionals kunnen zich via de website van SBCM individueel inschrijven 
voor de trainingen: www.sbcm.nl > trainingsoverzicht. 
Bent u geïnteresseerd in een incompany- of maatwerktraining? Laat het ons 
weten door een mail te sturen naar info.sbcm@caop.nl. 

Kennisplatforms 
SBCM en Cedris organiseren naast trainingen ook kennisplatforms voor  
professionals uit specifieke disciplines en/of beroepsgroepen, zoals job- 
coaches, detacheringsprofessionals en werkadviseurs. In deze kennisplatforms 
doen vakgenoten systematisch nieuwe kennis op en delen zij hun ervaringen. 
De kennisplatforms van Cedris en SBCM zijn inmiddels een bekend fenomeen 
geworden en worden heel goed gewaardeerd door de deelnemers. 

Wilt u meer informatie over of zich inschrijven voor een kennisplatform?  
We houden u via onze nieuwsbrieven op de hoogte van de inschrijfdata.

Blijf op de hoogte 
Het trainingsaanbod in deze brochure wordt in de loop van het kalenderjaar 
verder aangevuld. Het actuele overzicht vindt u op de website van SBCM: 
www.sbcm.nl > trainingsoverzicht. Houd dit dus in de gaten!

Via onze nieuwsbrieven en websites houden wij u op de hoogte over deze  
en andere activiteiten van SBCM en Cedris. Mis het niet!

https://www.sbcm.nl/trainingsoverzicht.html?L=zotknkjyf%27%27%22
mailto:info.sbcm%40caop.nl?subject=
https://www.sbcm.nl/trainingsoverzicht.html?L=zotknkjyf%27%27%22
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Alle trainingen op een rij

Leergang werkleider 

Afzonderlijke modules leergang werkleider

Training De werkleider Participatiewet-proof

Training Vraaggericht coachen

Trainingen WERK-portal.nl

Training Functiecreatie

Training De waarde van inclusief werken voor de werkgever

Training De cliënt of de werkgever centraal?

Training Hoe motiveer ik iemand die niet wil?

Training Schuldenproblematiek aanpakken, wat kunt u doen? 

Training Omgaan met psychische aandoeningen

Training voor werkgevers: Het realiseren van de banenafspraak 
in vogelvlucht

Training voor werkgevers: Aan het werk en dan?

Training voor OR-leden: De OR en de banenafspraak 
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Sociale werkbedrijven en hun doelgroep ontwikkelen zich in 
verschillende richtingen. De financiële ontwikkelingen zorgen 
voor productiedruk, terwijl juist de aandacht voor de ontwikke-
ling van medewerkers gericht op doorstroom steeds belangrijker 
wordt. Ook de aan werkleiders gestelde eisen veranderen hier-
door. De vijf modules van de leergang Werkleider vormen een 
integraal, samenhangend geheel. 

Resultaat
Na het doorlopen van de modules:
1. voldoet u beter aan wat er van u wordt verwacht;
2. zijn uw communicatieve vaardigheden versterkt;
3. kunt u psychische aandoeningen beter herkennen;
4. kunt u beter omgaan met ongewenst gedrag;
5.  kunt u beter omgaan met de spanning tussen de ontwikkeling 

van medewerkers en de productiedruk;
6. kunt u beter bijdragen aan de verbetering van de werkprocessen.

Trainers 

De leergang heeft per module een andere trainer die deskundig 
is op het betreffende onderwerp. De modules worden uitgevoerd 
door trainers van Croan Consult, Groeipunt, PAK Organisatie  
Ontwikkeling en ZINZIZ.  
  

Voor wie?
Werkleiders op niveau mbo 3 en 4 in sociale werkbedrijven en  
sociale ondernemingen.

Data
Training 1
29 januari en 14 februari 2019 Leiderschap en ondernemerschap 
7 en 21 maart 2019 Optimaliseren van werkprocessen 
9 en 25 april 2019  Communicatieve vaardigheden 
14 en 28 mei 2019  Omgaan met psychische aan- 
  doeningen en ongewenst gedrag  
18 juni en 4 juli 2019  Ontwikkeling en begeleiding van  
  medewerkers 

Training 2
18 april en 14 mei 2019  Leiderschap en ondernemerschap 
6 en 27 juni 2019  Optimaliseren van werkprocessen
10 en 19 september 2019  Communicatieve vaardigheden 
8 en 24 oktober 2019  Omgaan met psychische aan- 
  doeningen en ongewenst gedrag  
12 en 28 november 2019 Ontwikkeling en begeleiding van  
  medewerkers 

Meer info en inschrijven
Actuele informatie over deze leergang vindt u op  
www.sbcm.nl > trainingsoverzicht.

Leergang Werkleider 10 
dagen

locatie

Utrecht

kosten 

 € 1.450,-

https://www.sbcm.nl/producten/diagnose-opleiden-en-begeleiden/trainingen/leergang-werkleider.html?L=0%27
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Naast het volgen van de integrale leergang werkleider, is het  
ook mogelijk de afzonderlijke modules te volgen. Hiervoor wordt 
de prijs per module in rekening gebracht.

Trainers
Per module is er een andere trainer die deskundig is op het  
betreffende onderwerp. De modules worden uitgevoerd door 
trainers van Croan Consult, Groeipunt, PAK Organisatie  
Ontwikkeling en ZINZIZ.

Voor wie?
Werkleiders op niveau mbo 3 en 4 in sociale werkbedrijven en 
sociale ondernemingen.

Data
12 en 28 maart 2019 Module Leiderschap en 

ondernemerschap
18 april en 9 mei 2019 Module Optimaliseren van 

werkprocessen 
28 mei en 13 juni 2019  Module: Communicatieve 

vaardigheden
17 september en 3 oktober 2019 Module: Omgaan met psychische 

aandoeningen en ongewenst 
gedrag

29 oktober en 14 november 2019 Module: Ontwikkeling en 
begeleiding van medewerkers 

Meer info en inschrijven
Actuele informatie over de verschillende modules vindt u 
op www.sbcm.nl > trainingsoverzicht. De kosten en duur 
zijn per module.

Afzonderlijke modules leergang Werkleider 2
dagen

locatie

Utrecht

kosten 

 € 290,-

https://www.sbcm.nl/producten/diagnose-opleiden-en-begeleiden/trainingen/afzonderlijke-modules-leergang-werkleider.html?L=0%27
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Als werkleider heeft u te maken met een veranderende samen-
stelling van medewerkers en cliënten. Naast SW-medewerkers 
begeleidt u bijvoorbeeld schoolverlaters van het VSO en PrO, 
medewerkers uit de Wajong en Participatiewet en wellicht ook 
statushouders. In de training De werkleider Participatiewet-proof 
leert u hoe u deze brede doelgroep het beste kunt begeleiden. 

Resultaat
Aan het eind van deze training heeft u meer:
1. inzicht in de nieuwe, vooral coachende rol van een werkleider;
2.  kennis van methodieken die helpen om zelfsturing, eigen regie 

en geloof in eigen kunnen van medewerkers of cliënten te  
stimuleren;

3.  handvatten om weerstanden om te buigen in een positieve  
houding;

4.  kennis van de begeleiding van mensen met een psychische 
aandoening.

Trainers: John Oude Avenhuis en Erik Derks (AOC-Oost)

John Oude Avenhuis en Erik Derks hebben veel ervaring met  
sociale werkbedrijven en ruime kennis van de nieuwe doelgroepen. 
Zij verzorgden deze training ook in voorgaande jaren.

Voor wie?
De training richt zich op het lager leidinggevende kader (maximaal 
niveau mbo 4) van sociale werkbedrijven en sociale ondernemingen.

Data
Training 1
Dag 1: 11 maart 2019
Dag 2: 18 maart 2019
Dag 3: 25 maart 2019
Terugkomdag: 1 april 2019

Training 2
Dag 1: 28 oktober 2019
Dag 2: 4 november 2019
Dag 3: 11 november 2019
Terugkomdag: 19 november 2019

Meer info en inschrijven
Actuele informatie over deze training vindt u op  
www.sbcm.nl > trainingsoverzicht. 

Training De werkleider Participatiewet-proof 4 
dagen

locatie

Utrecht

kosten 

 € 580,-

https://www.sbcm.nl/producten/diagnose-opleiden-en-begeleiden/trainingen/training-de-werkleider-participatiewet-proof.html?L=0%27
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U leert te coachen vanuit de vraag van de cliënt/medewerker  
en aan te sluiten bij diens mogelijkheden. Hierdoor kan de cliënt 
de regie nemen over de eigen ontwikkeling en te behalen doelen. 
U leert vanuit welk mensbeeld u communiceert en welk effect dit 
heeft. Geen techniek of truc, maar een benadering die bijdraagt 
aan een duurzame plaatsing. 

Resultaat
Aan het eind van deze training:
1.  bent u zich ervan bewust vanuit welk mensbeeld u coacht en

welk effect dit heeft op de cliënt/medewerker;
2.  bent u in staat verbinding te maken met de medewerker/cliënt

en de regie over en verantwoordelijkheid voor de eigen ont- 
wikkeling bij de ander te leggen.

Trainers: Emiel van Doorn (StiBCO), Josie Kunseler (Patijnenburg)  

en Anita Hellemons (Sociaal Werkbedrijf DSW)

Emiel van Doorn is een ervaren trainer in mediërend leren en  
co-auteur van ‘Basisboek mediërend leren’ en ‘TIB-Tools’.  
Hij begeleidt mensen met een ontwikkelingsachterstand en traint 
professionals.
Josie Kunseler is trainer en HR-manager. Zij werkt met leiding- 
gevenden en medewerkers aan duurzame arbeidsontwikkeling  
en plaatsing in reguliere banen. 
Anita Hellemons is trainer, begeleider en supervisor. Zij is zeer 
ervaren in het geven van trainingen aan medewerkers met een 

kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en hun leidinggevenden/
directe begeleiders.

Voor wie?
Iedereen die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt 
of ondersteunt in en naar werk: jobcoaches, werkbegeleiders, werk- 
en trajectconsulenten en leidinggevenden.

Data
Training 1
20 maart 2019
10 april 2019
24 april 2019
22 mei 2019
De vijfde dag (een halve dag) wordt in overleg met de groep vastgesteld.

Training 2
18 september  2019
9 oktober 2019
30 oktober 2019
27 november  2019
De vijfde dag (een halve dag) wordt in overleg met de groep vastgesteld.

Meer info en inschrijven
Actuele informatie over deze training vindt u op 
www.sbcm.nl > trainingsoverzicht. 

Training Vraaggericht coachen 4,5
dag

locatie

Utrecht

kosten 

 € 650,-

https://www.sbcm.nl/producten/diagnose-opleiden-en-begeleiden/trainingen/training-vraaggericht-coachen.html?L=0%27
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Professionals uit het publieke domein hebben te maken met 
nieuwe doelgroepen en al bekende doelgroepen in een nieuw 
jasje. Nu een arbeidsrelatie vaak ontbreekt, zoeken begeleiders 
naar nieuwe wegen om hun medewerkers te motiveren.  
In deze compacte, intensieve training krijgt u handvatten hoe  
u dit kunt doen.

Resultaat
Aan het eind van deze training kunt u:
1. herkennen hoe gemotiveerd een medewerker is;
2. de motivatie van de medewerker versterken;
3. effectiever omgaan met weerstand.

Trainers: Peter Wesdorp (Gilde Vakmanschap) en Nadja Jungmann 

(Hogeschool Utrecht)

Peter Wesdorp en Nadja Jungmann zijn gespecialiseerd in het 
versterken van het vakmanschap van zogenoemde praat- 
professionals werkzaam in het veld van re-integratie, schuldhulp-
verlening, welzijn, zorg, onderwijs en incasso. Dat doen zij door 
kennis vanuit wetenschap en onderzoek te verbinden met de 
praktijkkennis van professionals. Wesdorp schreef onder meer de 
handreikingen ‘Sturen op zelfsturing’ en ‘Coachen en begeleiden’. 
Nadja Jungman is lector Schulden en Incasso bij de Hogeschool 
Utrecht.

Voor wie?
De training is bestemd voor professionals uit het publieke domein 
en HRM-medewerkers bij werkgevers, bijvoorbeeld: detacherings- en 
re-integratieconsulenten, jobcoaches en HRM-medewerkers die zich 
bezighouden met inclusief werken.

Data
19 juni 2019
8 oktober 2019

Meer info en inschrijven
Actuele informatie over deze training vindt u op  
www.sbcm.nl > trainingsoverzicht. 

Training Hoe motiveer ik iemand die niet wil? 1 
dag

locatie

Utrecht

kosten 

 € 195,-

https://www.sbcm.nl/producten/diagnose-opleiden-en-begeleiden/trainingen/training-hoe-motiveer-ik-iemand-die-niet-wil.html?L=0%27
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Schulden belemmeren en frustreren het traject dat uw mede-
werker of cliënt volgt. Ze brengen de duurzaamheid van de 
verworven arbeidsplek in gevaar. In deze training leert u wat u 
kunt doen om de medewerker naar een oplossing te bewegen, 
zonder in de schoenen van de schuldhulpverlener te stappen.

Resultaat
Aan het eind van deze training bent u:
1.  in staat om financiële problemen beter bespreekbaar te  

maken bij uw medewerkers of klanten;
2.  op de hoogte van de relevante voorzieningen, waardoor  

u gericht kunt doorverwijzen;
3.  op de hoogte van de mogelijkheden die u heeft als uw  

medewerker/cliënt verdere ondersteuning wil;
4.  voorzien van relevante kennis over de impact van schulden  

op gedrag, psychisch functioneren, relaties en werk.

Trainers: Nadja Jungmann (Hogeschool Utrecht) en Peter Wesdorp 

(Gilde vakmanschap

Nadja Jungmann is lector Schulden en Incasso aan de Hogeschool 
Utrecht. Peter Wesdorp is trainer en schreef samen met Jungmann 
‘De eindjes aan elkaar knopen’, hét standaardwerk voor professio-
nals die geen schuldhulpverlener zijn.

Voor wie?
Jobcoaches en andere begeleiders van medewerkers en cliënten  
met een afstand tot de arbeidsmarkt, werkzaam bij een sociaal  
werkbedrijf, gemeente of UWV.

Data
Deze training wordt op aanvraag gegeven. Dag en tijdstip worden 
in overleg met u vastgesteld.

Meer info en inschrijven
Actuele informatie over deze training vindt u op  
www.sbcm.nl > trainingsoverzicht. 

Training Schuldenproblematiek aanpakken, wat kunt u doen? 1 
dag

locatie

Utrecht

kosten 

 € 195,-

https://www.sbcm.nl/producten/diagnose-opleiden-en-begeleiden/trainingen/training-schuldenproblematiek-aanpakken-wat-kunt-u-doen.html?L=0%27
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‘Omgaan met psychische aandoeningen’ is een workshop  
van één dag waarin de meest voorkomende psychische/ 
psychiatrische problematiek aan de orde komt. Daarnaast 
worden SBCM Begeleidingskaarten geïntroduceerd. Aan de  
hand van gedragsobservaties (opvallend, afwijkend gedrag) 
worden suggesties gedaan met betrekking tot aanpak;  
begeleidingsaspecten, werksoort en omgeving. 

Resultaat
Na een goede observatie bent u in staat om een passende vorm 
van begeleiding aan te bieden, die ook overdraagbaar is aan  
externe werkgevers. Om te oefenen in professioneel observeren 
kunt u gebruik maken van een introductie die correspondeert  
met de kaarten en te vinden is op www.participatiecampus.nl.

Trainers: Paul de Rooij en Albert Aalbers

Paul de Rooij en Albert Aalbers hebben ruime psychiatrische werk-
ervaring en verzorgen deze training al vele jaren bij SW-bedrijven, 
detacheringsbedrijven, sociale diensten en reguliere werkgevers. 
Zij weten de theorie rond psychiatrische problematiek te vertalen 
naar de praktijk van begeleiden.

Voor wie?
De workshop is bestemd voor werkbegeleiders, consulenten,  
detacheringsmedewerkers, HRM-medewerkers en managers.

Datum
7 juni 2019

Meer info en inschrijven
Actuele informatie over deze training vindt u op  
www.sbcm.nl > trainingsoverzicht. 

Training Omgaan met psychische aandoeningen 1 
dag

locatie

Utrecht

kosten 

 € 145,-

https://www.sbcm.nl/producten/diagnose-opleiden-en-begeleiden/trainingen/training-omgaan-met-psychische-aandoeningen.html?L=0%27
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De WERK-portal.nl is een website met diverse e-learning- 
programma’s waarmee mensen met een kwetsbare arbeids- 
marktpositie hun (werk)vaardigheden kunnen versterken.  
De programma’s zijn vanaf 1 januari 2019 voor iedereen gratis 
toegankelijk op een nieuwe website. Met de programma’s en 
de bijbehorende extra materialen kan op een flexibele manier 
gewerkt worden aan het versterken van werknemersvaardig-
heden: individueel, groepsgewijs, zelfstandig, in combinatie 
met andere (eigen) leermiddelen etc. Voor organisaties die de 
programma s voor hun werknemers of cliënten willen gaan 
inzetten kunnen wij een incompanytraining op maat verzorgen. 

Voor wie?
Begeleiders die met WERK-portal.nl (gaan) werken, zoals trainers, 
jobcoaches en werkleiders.

Kosten
Voor de maatwerktrainingen ontvangt u een offerte nadat we met  
u uw wensen en behoeften hebben doorgesproken.
 
Data
Op aanvraag.

Meer info en inschrijven
Meer informatie over de mogelijkheden van een maatwerktraining? 
Stuur een mail naar werkportal@sbcm.nl.

Trainingen WERK-portal.nl

mailto:werkportal%40sbcm.nl?subject=Meer%20informatie
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Tijdens deze training leert u hoe u duurzame functies creëert 
voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig het minimum-
loon te verdienen. U doet dit aan de hand van verschillende 
methodieken van functiecreatie, die u direct in de praktijk kunt 
toepassen. Na afronding van de training ontvangt u een certi- 
ficaat van deelname. Deelname levert bovendien 21 PE punten op.

De training Functiecreatie wordt aangeboden in samenhang met 
de training ‘De waarde van inclusief werken voor werkgevers’. In 
deze training leert u de kosten en baten van functiecreatie inzichte-
lijk te maken, met het perspectief van de werkgever als vertrekpunt. 

Resultaat
Aan het eind van deze training kunt u:
1. de methodiek van functiecreatie toepassen; 
2.  een bedrijfsanalyse uitvoeren bij een werkgever en een advies 

hierover uitbrengen;
3. de economische effecten voor de werkgever beschrijven; 
4.   de gevolgen voor de huidige functies bij de werkgever beschrijven.
U heeft nu voldoende bagage om zelfstandig een bedrijfsadvies 
te maken, waarmee u zich kunt laten registreren tot gecertificeerd 
jobcreator. 

Trainer: Brigitte van Lierop (Disworks)

Brigitte van Lierop is van oorsprong onderzoeker en momenteel 
directeur van Disworks. In de rol van projectleider, adviseur,  

trainer en/of auteur ondersteunt zij overheden, bedrijven en  
andere organisaties om de kansen op duurzame arbeid voor  
mensen met een arbeidsbeperking te maximaliseren.

Voor wie?
Professionals binnen het publieke domein (sociale werkbedrijven, 
gemeenten en UWV) die tot taak hebben werkgevers te adviseren 
over aangepast werk.

Data
Training 1 2019
Dag 1: 16 april
Dag 2: 17 april
Dag 3: 4 juni (halve dag)
Dag 4: 10 september

Training 2 2019
Dag 1: 25 september
Dag 2: 26 september
Dag 3: 6 november (halve dag)
Dag 4: 12 december

Meer info en inschrijven
Actuele informatie over deze training vindt u op  
www.sbcm.nl > trainingsoverzicht. 

Training Functiecreatie 3,5 
dag

locatie

Utrecht

kosten 

 € 510,-

https://www.sbcm.nl/producten/creeren-van-passend-werk/trainingen/training-functiecreatie.html?L=0%27
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Tijdens deze training leert u welke waarde werkgevers toekennen 
aan inclusief werken en wat hun drijfveren en motieven zijn.  
Hoe kijken zij naar de voor- en nadelen en financiële kosten 
en baten van het werken met mensen uit de Participatiewet en 
andere regelingen? Praktijkvoorbeelden uit diverse branches 
komen aan bod.

Resultaat
Na het volgen van deze training:
1.  bent u beter toegerust om de werkgever te adviseren en  

te begeleiden om aan de slag te gaan met de doelgroep;
2.  kent u de drijfveren van de werkgevers en weet u hoe  

verschillende branches omgaan met inclusief werken
3.  heeft u inzicht in het model van kosten en baten, zodat  

u hierover met de werkgever in gesprek kunt gaan.

Trainer: Henk van der Pas, (Van der Pas Governance Consultancy 

Management)

Henk van der Pas vervulde diverse (directie)functies in bedrijfs- 
leven en non-profit. Hij was directeur van een SW-bedrijf en is  
interimmanager van een sociale onderneming. Hij adviseert 
SW-bedrijven op het gebied van inclusief werken. Voor SBCM en 
Cedris heeft hij verschillende rapporten geschreven, zoals ‘Van SW 
naar Sociale Firma’, ‘Financiële Business Cases’, ‘Branchemodellen 
inclusief werkgeven’ en ‘Spoorboekje Banenafspraak’.

Voor wie?
De training is bestemd voor iedereen die inclusief werken  
wil stimuleren, zoals managers en professionals van sociale  
werkbedrijven, gemeenten, UWV en HRM-managers/adviseurs  
bij werkgevers

Datum
19 november 2019

Meer info en inschrijven
Actuele informatie over deze training vindt u op  
www.sbcm.nl > trainingsoverzicht. 

Training De waarde van inclusief werken voor de werkgever 1 
dag

locatie

Utrecht

kosten 

 € 145,-

https://www.sbcm.nl/producten/creeren-van-passend-werk/trainingen/training-de-waarde-van-inclusief-werken-voor-de-werkgever.html?L=0%27
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Aanbodgericht versus vraaggericht werken: staat de cliënt  
of de werkgever centraal? 

Tijdens deze training komen de volgende thema’s aan bod:
• van ‘zorgen voor’ naar ‘ondersteunen van’;
•  van het ‘oude’ aanbodgerichte naar het ‘nieuwe’ vraag- 

gerichte werken.

Resultaat
Aan het eind van deze training:
1. heeft u inzicht in wat de werkgever wil;
2.  beschikt u over praktische handvatten om deze wensen tot  

uiting te laten komen in uw rol en de begeleiding van mede- 
werker én werkgever; 

3. heeft u een beeld van de toekomstige rol van de jobcoach.

Trainer: Martin Verduyn (Verduyn Interim, Training & Advies)

Martin Verduyn is directeur van Verduyn Interim, Training  
& Advies. Hij werkt als interim-manager voor onder andere  
gemeenten en sociale werkbedrijven en is specialist op het  
gebied van inclusieve arbeidsconcepten.

Voor wie?
Jobcoaches en andere professionals die bij werkgevers mensen  
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden.

Datum
Deze training wordt op aanvraag gegeven. Dag en tijdstip worden 
in overleg met u vastgesteld

Meer info en inschrijven
Actuele informatie over deze training vindt u op  
www.sbcm.nl > trainingsoverzicht. 

Training De cliënt of de werkgever centraal? 1 
dag

locatie

Utrecht

kosten 

 € 145,-

https://www.sbcm.nl/producten/duurzaam-werkverband/trainingen/training-de-client-of-de-werkgever-centraal.html?L=0%27
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In deze training krijgt de werkgever en/of direct leidinggevende 
praktische handvatten om de komst van (een) medewerker(s) 
met een afstand tot de arbeidsmarkt zo goed mogelijk te laten 
verlopen. Hiermee neemt de kans op een duurzame plaatsing 
toe.

Resultaat
Aan het eind van deze training:
1.  heeft u op hoofdlijnen kennisgemaakt met de banenafspraak, 

de Participatiewet en de Quotumwet; 
2.  kent u de doelgroep en weet u welke werkzaamheden deze 

mensen kunnen uitvoeren; 
3.  heeft u inzicht in wat voor werkzaamheden binnen uw eigen 

organisatie geschikt zijn voor de doelgroep;
4.  heeft u handvatten om de begeleiding van deze doelgroep  

binnen uw organisatie goed vorm te geven.

Trainer: Miranda Grootscholte (projectleider SBCM) en een ervaren 

jobcoach

Miranda Grootscholte geeft diverse trainingen en workshops over 
de banenafspraak en het werken met mensen met een beperking. 
Daarnaast heeft zij onder meer verschillende handreikingen voor 
werkgevers ontwikkeld. 

Voor wie?
Deze training is bestemd voor werkgevers of direct leidinggevenden 
bij wie binnenkort een medewerker met een afstand tot de arbeids-
markt aan het werk gaat (of onlangs is gegaan). 

Data
Deze training wordt op aanvraag gegeven. Dag en tijdstip worden 
in overleg met u vastgesteld.

Meer info en inschrijven
Actuele informatie over deze training vindt u op  
www.sbcm.nl > trainingsoverzicht.

Training voor werkgevers: Het realiseren van de banenafspraak in vogelvlucht 1 
dagdeel

kosten 

 Op aan-
vraag

locatie

in overleg

https://www.sbcm.nl/producten/duurzaam-werkverband/trainingen/training-voor-werkgevers-het-realiseren-van-de-banenafspraak-in-vogelvlucht.html?L=0%27
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In deze training krijgt de directe begeleider of leidinggevende 
praktische handvatten om medewerker(s) met een afstand tot  
de arbeidsmarkt zo goed mogelijk te begeleiden. Hiermee neemt 
de kans op een duurzame plaatsing toe. 

De basis van de training vormen de door SBCM ontwikkelde  
handreikingen:
•  Aan het werk met nieuwe collega’s: Waaraan moet een  

werkgever denken als een medewerker met een afstand tot  
de arbeidsmarkt van start gaat? Wat is belangrijk als de  
nieuwe medewerker aan het werk is?

•  De spelregels op de werkvloer: Wat moet een medewerker  
weten voor hij bij een werkgever begint?

•  Begeleidingskaarten psychische beperking: Wat zijn de do’s  
en don’ts op de werkvloer, per psychische beperking? 

• Begeleiding op de werkvloer: Hoe geeft u feedback en  
 motiveert u medewerkers?

Resultaat
Aan het eind van deze training:
1.  weet u in algemene zin wat de aandachtspunten zijn bij het 

werken met en begeleiden van mensen met een afstand tot  
de arbeidsmarkt;

2.  heeft u concrete handvatten voor de begeleiding van de  
medewerker.

Trainer: Anita Hellemons (sociaal werkbedrijf DSW)

Anita Hellemons is trainer, begeleider en supervisor bij sociaal 
werkbedrijf DSW. Zij heeft ruime ervaring met het geven van  
trainingen aan zowel medewerkers met een kwetsbare positie op 
de arbeidsmarkt als hun leidinggevenden en directe begeleiders. 
Deze trainingen geeft zij niet alleen binnen DSW, maar ook bij 
andere bedrijven die werken met deze doelgroep. 

Voor wie?
Deze training is voor directe begeleiders en leidinggevenden van 
medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Meer info en inschrijven
Actuele informatie over deze training vindt u op  
www.sbcm.nl > trainingsoverzicht. 

Training voor werkgevers: Aan het werk en dan? 1 
dag of 1 
dagdeel

locatie

in overleg

kosten 

 Op aan-
vraag

https://www.sbcm.nl/producten/duurzaam-werkverband/trainingen/training-voor-werkgevers-aan-het-werk-en-dan.html?L=0%27
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In deze training krijgt u als OR-lid inzicht in de banenafspraak, de 
Quotumwet, de kenmerken en mogelijkheden van de doelgroep 
en de randvoorwaarden om een duurzame plaatsing te creëren. 
Daarnaast bepaalt u uw eigen positie op dit onderwerp en krijgt 
u handvatten hoe u het onderwerp binnen uw organisatie op de 
agenda kunt zetten.

Resultaat
Aan het eind van deze training:
1.  kent u de achtergronden en inhoud (op hoofdlijnen) van de 

banenafspraak en de Quotumwet;
2. kent u de doelgroep en hun mogelijkheden;
3.  weet u welke wettelijke bevoegdheden ondernemingsraden  

hebben om de uitvoering van de banenafspraak te bevorderen;
4.  kent u het belang van het goed informeren en ondersteunen 

van zowel nieuwe als zittende werknemers;
5. kent u uw bereidheid om u aan dit thema te verbinden;
6. maakt u (indien gewenst) een begin met een plan van aanpak.

Trainer: Johannes Kooistra (CAOP Medezeggenschap) en Miranda 

Grootscholte (projectleider SBCM)

Johannes Kooistra werkt als trainer bij CAOP medezeggenschap 
en heeft jarenlange ervaring als trainer van OR’s op verschillende 
onderwerpen. 
Miranda Grootscholte geeft verschillende trainingen en workshops 
over de banenafspraak en het werken met mensen met een  

beperking. Daarnaast heeft zij onder meer verschillende hand- 
reikingen voor werkgevers ontwikkeld.

Voor wie?
OR-leden die meer willen weten over de banenafspraak en/of die  
het werken met medewerkers met een arbeidsbeperking binnen  
de eigen organisatie op de agenda willen zetten.

Data
Deze training wordt op aanvraag gegeven. Dag en tijdstip worden 
in overleg met u vastgesteld.

Meer info en inschrijven
Actuele informatie over deze training vindt u op  
www.sbcm.nl > trainingsoverzicht. 

Training voor OR-leden: De OR en de banenafspraak 1 
dagdeel

locatie

in overleg

kosten 

 Op aan-
vraag

https://www.sbcm.nl/producten/duurzaam-werkverband/trainingen/training-voor-or-leden-de-or-en-de-banenafspraak.html?L=0%27
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Colofon
Dit is een uitgave van het kennispartnerschap voor sociale werkgelegenheid, 
een initiatief van Cedris en SBCM.

Onderdelen uit deze uitgave mogen alleen worden verveelvoudigd en/of  
openbaar gemaakt met toestemming van de uitgevers. © December 2018.

Cedris
Postbus 8151
3503 RD Utrecht
T: 030 290 68 00
E: info@cedris.nl
W: www.cedris.nl
     @Cedris

Volg ons ook op LinkedIn!

SBCM
Postbus 556
2501 CN Den Haag
T: 070 376 58 47
E: info.sbcm@caop.nl
W: www.sbcm.nl
     @SBCMsw

Volg ons ook op LinkedIn!
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