
Werkervaringstrajecten en Jobcoaching

voor mannen en vrouwen die verder willen!



Wat is een BLOEM! traject?  
Met een BLOEM! traject ga je je werkerva-
ring uitbreiden in een gewoon bedrijf.  
We helpen je bij het vinden van een bedrijf 
dat jou een werkervaringsplek wil bieden. 
Je krijgt coaching tijdens het opdoen van 
de werkervaring. Dat duurt zolang als jij 
wil maar het maximum is 12 maanden. 
Daarna helpen we je met het maken van de 
vervolgstap die bij jou past. Dat kan betaald 
werk zijn, vrijwilligerswerk of dagbesteding.

Hoe werkt het?  
Kies je voor een BLOEM! traject, dan heb 
je eerst een gesprek met de jobcoach van 
BLOEM! over:
• wat je wil en kunt
• wat je wil leren en
• welke werkomgeving het beste bij je 

past.

De jobcoach vraagt welke werkplekken joú 
geschikt lijken. Heb je iets op het oog? Dan 
bespreekt de jobcoach met het bedrijf of 
zij een werkervaringsplek voor jou willen 
maken.

En dan?
Heb je eenmaal een plek, dan ga je aan de 
slag. Je werkt mee op de gewone werk-
vloer onder begeleiding van de leiding-
gevende van die plek. Ongeveer eens per 
maand heb je een gesprek met je jobcoach 
om te  kijken hoe het gaat en wat je vol-
gende stap kan zijn.

Vergoeding
De vergoeding bedraagt één euro per uur. 
De hoogte van je vergoeding hangt dus af 
van het aantal uren dat je werkt. Dit is met 
behoud van uitkering. 

Het  traject 
voor mannen en vrouwen die verder willen! 
Heb je al een tijdje geen betaald werk gedaan en wil je weer aan de slag?  
En heb je een uitkering van de gemeente Amsterdam of van het UWV?  
Dan kom je wellicht in aanmerking voor een BLOEM! traject. 

Je moet dan wel inwoner van Amsterdam zijn.



Heb ik na BLOEM! gelijk een baan?
Een BLOEM! traject geeft je werkervaring 
en inzicht in je mogelijkheden. De kans op 
(betaald) werk wordt hierdoor groter.

Lijkt dit je wat? 
Bel of mail voor informatie 
met de jobcoaches:

Carla Schröder: 06 308 055 65   
  carla@landzijde.nl

Tjitske Kooistra:  06 221 661 74
  tjitske@landzijde.nl

Met BLOEM! kom je tot bloei!

Voorbeelden van
Werkervaringsplekken

Huidige deelnemers hebben  
werkervaringsplekken bij 

• het Allard Pierson Museum, 
• het Amstelhotel, 
• Restaurant ‘Hotel de Goudfazant’, 
• Kunstcentrum de Appel, 
• Stichting  

Samenleven-Samenwonen, 
• de Meevaart, 
• Peutertheater Kees en Koos, 
• STOA (adviescentrum voor starten-

de ondernemers), 
• ETOS 
• etc.. 



Meer over BLOEM! 
 
BLOEM! werkt aan een inclusieve samenleving.  
Daarom is, in samenwerking met museum de Hermitage en 
Stichting Landzijde, het BLOEM! traject ontwikkeld.  
Het traject is als pilot ontstaan binnen het programma  
‘Meedoen Werkt’ van de gemeente Amsterdam. 

BLOEM! biedt deelnemers:

• Een werkervaringsplek op een ‘gewone’ werkvloer bij een 
bedrijf van hun keuze;

• Coaching bij het opdoen van de werkervaring;
• Ondersteuning bij het zoeken naar (betaald) werk;
• Een vergoeding.
 
Gedurende het traject begeleidt een jobcoach de deelnemers 
op de werkvloer. Deze jobcoach is getraind in het gebruik van 
de Individuele Vraaggerichte Benadering (IVB methodiek).  
Dit is een benadering waarbij mogelijkheden en voorkeuren 
van de deelnemer centraal staat. 

Met BLOEM! kom je tot bloei!


