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Wat is het programma Jobcoach?
1. Waarom bieden wij het programma Jobcoach aan?
Wij voelen ons betrokken bij onze klanten en willen je helpen bij het vinden van een
passende baan. Daarom doen wij jou dit aanbod. Het programma Jobcoach bestaat
uit een aantal workshops en individuele gesprekken, ondersteund door een zeer
uitgebreid e-portal die je kunnen helpen om snel weer een passende baan te vinden.
Dit programma biedt je natuurlijk geen garantie op een baan maar vergroot wel je
mogelijkheden bij het vinden van een nieuwe baan.
2. Wie organiseert dit programma?
Het programma Jobcoach is opgesteld in een samenwerking van Obvion met Right
Management. Right Management is dé loopbaanexpert binnen de Manpower Group.
Obvion heeft goede ervaringen met Right Management. Samen hebben wij met dit
concept eerder succes bereikt in een aantal uitgevoerde pilots in verschillende regio’s.
Je kunt worden benaderd door een medewerker van Bijzonder Beheer van Obvion of
door je adviseur met de vraag om deel te nemen aan dit programma.
3. Wie is verantwoordelijk voor uitvoering van het programma Jobcoach?
Als je je aanmeldt voor deelname aan het programma Jobcoach ga je een
overeenkomst met Right Management aan. Obvion is niet verantwoordelijk voor de
uitvoering van het programma. Voor bestaande klanten betaalt Obvion de kosten van
het programma. Right Management biedt dit programma ook aan in samenwerking
met andere opdrachtgevers.
4. Wat zijn de resultaten van de eerdere pilots Jobcoach?
In de voorbereiding om het programma Jobcoach in ons aanbod van ontzorgende
diensten op te nemen, hebben wij dit programma uitgevoerd in een aantal pilots. De
resultaten van het programma en de reacties uit de markt zijn positief. Van de
deelnemers uit de pilots heeft inmiddels ruim één op de vijf een baan gevonden.
Anderen zijn volop aan het solliciteren of volgen een omscholingstraject.
5. Wat is de opbouw van het programma?
Het complete programma kent drie fasen en is als volgt opgebouwd:
Fase 1 – Jobcoach – inzoomen op jou
- Intakegesprek
Tijdens dit eerste gesprek maak je kennis met je adviseur van Right Management.
Het programma wordt verder toegelicht en jullie bekijken samen hoe je optimaal
gebruik ervan kunt maken en succes kunt boeken. Ook maak je kennis met het eportal RightEverywhere® en bespreken wij kort je CV.
- Loopbaananalyse
Het onderzoeken en verdiepen van jouw interesses, competenties en vaardigheden,
en persoonlijkheid staat centraal in deze workshop. Na deze workshop heb je jouw
interesses goed in kaart gebracht, weet je nog beter wat jouw talent is en heb je een
duidelijker beeld van jouw ideale volgende loopbaanstap.
- Jouw profiel & Arbeidsmarktbenadering
Wat typeert jou, en stel dat je jezelf als ‘merk’ op de arbeidsmarkt presenteert, wat
wil je dan uitdragen? Deze workshop helpt jou om jezelf sterk in de markt te
positioneren en vergroot de kans uitgenodigd te worden voor die topbaan of dat leuke
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netwerkgesprek.
Soms zie je door de bomen het bos niet meer en is de weg naar die leuke baan of dat
interessant bedrijf lastig te vinden. Na deze workshop heb je een groot aantal
handvatten om jouw weg te vinden in de arbeidsmarkt en de vele ‘vacature en
netwerkbronnen’, zoals social media, werving- en selectiebureaus en LinkedIn
optimaal te gebruiken en in te zetten.
- Persoonlijk coachingsgesprek
Gericht op: reflectie op het door jou gevolgde programma tot nu toe, opstellen van
een persoonlijk actieplan, inzicht krijgen op mogelijkheden en kansen op de
arbeidsmarkt, tips om direct te reageren op beschikbare vacatures en voorbereiding
op de volgende workshops.
- CV en Motivatiebrief
Met deze workshop vergroot jij je kans uitgenodigd te worden voor de functie waar jij
voor wilt gaan. In de workshop gaan we aan de hand van theorie en feedback aan de
slag om jouw CV en motivatiebrief helder, onderscheidend en uitnodigend te maken!
- Het sollicitatiegesprek
Jezelf sterk kunnen presenteren in sollicitatie en onderhandelgesprekken is het doel
van deze workshop. Dat doen wij aan de hand van heel veel oefenen, tips, trucjes en
feedback op gedrag. Zo ben je optimaal voorbereid op het sollicitatiegesprek!
Fase 2 – Job hunt – actief op zoek naar dé baan
- Individuele coaching
Coaching vindt plaats in de periode na de workshops. Gericht op de arbeidsmarkt,
vacatures; actief op zoek naar je nieuwe baan. Waar mogelijk: introductie bij
Manpower en/of Experis.
Fase 3 – Doorlopende ondersteuning
-

Toegang tot RightEverywhere
Support van de Career Coach Helpdesk

Waarom ik?
6. Hoe meld ik mij aan voor dit programma?
Om je aan te melden, kun je contact met de afdeling Preventief Beheer opnemen. Zij
zijn bereikbaar via 088 1470 223. Je kunt ook mailen naar: preventieteam@obvion.nl
Als je samen met Obvion besloten hebt om deel te nemen aan dit programma, dan
ontvang je per mail een link waarmee je je kunt aanmelden via de website van Right
Management.
Als je je aanmeldt, is het wenselijk dat je het hele programma doorloopt.
7. Waar vindt het intakegesprek plaats?
Op de vestiging van Manpower Group in de regio waar je woont.
8. Waar en wanneer vinden de bijeenkomsten van het programma Jobcoach
plaats?
De gesprekken en workshops vinden plaats in Diemen, Rotterdam en Den Bosch. Na
aanmelding heb je binnen 2 weken een telefonisch intakegesprek. Daarna start je
binnen 6 weken met het programma. Als deelname op een van de locaties niet
haalbaar is (bijv ivm de reisafstand), dan kan je het programma ook via videocoaching volgen. Right maakt hiervoor gebruik van Skype. Heb je geen webcam? Dan
krijg je die kosteloos van Right Management. Heb je geen mogelijkheid om van Skype
gebruik te maken, dan is telefonische coaching ook een optie.
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9. Waarom ben ik uitgekozen?
De medewerker Bijzonder Beheer of jouw adviseur heeft contact met je gehad. Je
hebt hierbij aangegeven dat je buiten je eigen toedoen werkloos bent of verwacht op
kortere termijn werkloos te worden.
10.Wat zijn de selectiecriteria?
De groep is samengesteld op basis van een persoonlijke afweging van de medewerker
Bijzonder Beheer of van jouw adviseur. Criteria:
- je hebt/verwacht een betalingsachterstand;
- je bent werkloos of verwacht dit te worden.
Wat zijn de consequenties?
11.Ben ik verplicht om deel te nemen aan dit programma?
Nee, je bent hiertoe niet verplicht. Het is een aanbod. Dit bieden wij je aan om je te
helpen bij het vinden van een passende baan.
12.Wat zijn de consequenties als ik niet deelneem aan dit programma?
Dit heeft voor jou geen consequenties.
13.Stel ik haak halverwege het programma af, heeft dit consequenties?
Nee, dit heeft geen consequenties. Wij vragen je wel om het hele programma te
doorlopen als je eenmaal begonnen bent.
14.Heeft deelname aan dit programma gevolgen voor mijn uitkering?
Nee, dit heeft geen gevolgen voor jouw uitkering. Deelname aan dit project heeft
geen invloed op jouw verplichtingen die je hebt in verband met jouw recht op een
eventuele uitkering. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de sollicitatieplicht. Je moet nog
altijd gewoon voldoen aan wat het UWV van je verwacht.
15.Blijft Obvion op de hoogte van de resultaten van mijn deelname?
Omdat Obvion geïnteresseerd is in de resultaten van dit programma, worden zij door
Right Management hierover op geanonimiseerde wijze geïnformeerd. In jouw
overeenkomst met Right Management wordt deze uitwisseling van resultaten tussen
Right Management en Obvion vastgelegd. Deze uitwisseling betreft alleen of je
deelneemt/gaat deelnemen en de resultaten op groepsniveau. Dus er worden geen
persoonlijke resultaten gedeeld. Ook worden er geen dossiergegevens van jou, zoals
achterstanden of schulden, gecommuniceerd met Right Management of derden.
16.Worden andere partijen geïnformeerd over mijn deelname?
Obvion Bijzonder Beheer informeert jouw adviseur over jouw deelname. Behalve
Obvion, Right Management en mogelijk jouw adviseur worden er geen partijen
geïnformeerd.
17.Geeft het doorlopen van het programma Jobcoach garanties op een tijdelijke
of vaste baan?
Nee, dit programma biedt geen garanties op een tijdelijke of vaste baan, maar
vergroot wel heel nadrukkelijk jouw mogelijkheden voor uitzicht op een
dienstverband.
18.Kan ik nog gebruik maken van andere ontzorgende diensten, als ik ook al
van deze dienst gebruik maak?
Ja, dat kan. Onze ontzorgende diensten staan los van elkaar. Maar ze kunnen elkaar
wel versterken. Informeer er zeker naar.
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Wat kost het?
19.Zijn er kosten verbonden aan deelname aan dit programma?
Nee, hieraan zijn voor jou geen kosten verbonden. Het is een aanbod van Obvion aan
jou, wij betalen de kosten voor dit programma aan Right Management.
20.Worden reiskosten vergoed?
Nee, reiskosten worden niet vergoed.
Overige vragen
21.Waarom zou ik dit programma volgen als ik ook een programma bij het UWV
volg?
- Bij het UWV worden sollicitatievaardigheden en -trainingen gegeven. Bij het
programma Jobcoach bekijkt Right Management jouw talenten en helpen zij je
hoe je in jouw kracht kunt staan.
- Wij helpen je te kijken naar andere mogelijkheden dan jouw huidige functie.
- Je wordt getraind om uit jouw comfortzone te stappen. Dit helpt je om helder te
krijgen welke stappen bij je passen in de toekomst.
- In onze sollicitatietrainingen wordt vooral gekeken met de bril van de werkgever
en wordt feedback gegeven op jouw CV en brief. Je wordt geholpen bij het
onderscheidend maken van jouw sollicitatiebrief. Bij de UWV krijg je meestal
alleen een format waaraan een sollicitatiebrief moet voldoen.
- Right Management heeft samen met Manpower veel kennis van de kansen op de
arbeidsmarkt
22.Ik heb NHG, deze organisatie biedt toch ook een programma Jobcoach aan?
Wij weten niet wat de juiste inhoud is van het jobcoach-programma van NHG. NHG
kan er ook voor kiezen om de Jobcoach voor een klant niet in te zetten. Dit is
bijvoorbeeld het geval je een woning hebt met overwaarde.
23.Moet ik tijdens dit telefoongesprek beslissen of ik wil deelnemen?
Nee, je mag er even over nadenken. En de informatie nog eens nalezen op de via de
website van Right Management.
24.Waar kan ik terecht met eventuele vragen?
Heb je nog specifieke vragen over het Jobcoach programma? Neem dan gerust
contact op met onze afdeling Preventief Beheer. Zij zijn bereikbaar via 088 1470 223.
Je kunt ook mailen naar: preventieteam@obvion.nl
Heb je vragen over je hypotheek? Dan stel deze gerust aan jouw contactpersoon bij
Obvion.
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