
10 meest gestelde vragen over Jobcoaching 

Wat kan een jobcoach voor mij betekenen? 

Als het je niet lukt om op eigen kracht een baan te vinden, dan gaat de jobcoach samen 

met je aan de slag om een werkplek te vinden. Een plek waar jij je verder kan 

ontwikkelen. 

Wanneer kan ik gebruik maken van een jobcoach?  

Je hebt een indicatie nodig van het zorgkantoor. Als jij een ambulant begeleider hebt, 

kun je deze ook vragen om een jobcoach in te schakelen. Ook kunnen organisaties zoals 

gemeenten, UWV en Sociale Werkvoorzieningen een jobcoach inschakelen.  

Hoe kom ik in contact met een jobcoach? 

Je kunt contact opnemen met het Clientbureau: tel: 088 551 5000 of ga naar de website 

www.lunetzorg.com/aanmeldformulier en vul het aanmeldformulier in. Vink aan 

dagbesteding/werk. Bij opmerkingen kun je aangeven dat je op zoek bent naar een 

jobcoach.   

Als ik net van school kom, kan ik dan ook al een beroep doen op een 

werkcoach? 

Ja, dat kan. Misschien heb je al stage gelopen binnen Lunet zorg bij één van onze 

locaties. Dan kennen wij je al. Als je nog geen stage gelopen hebt, dan kun jij samen 

met je begeleider van school of met je ouders contact opnemen met Lunet zorg en 

vragen om ondersteuning naar een werkcoach. Hiervoor kun je op de website kijken van 

Lunet zorg en LuuXX. 

Ik wil ander werk, kan een jobcoach mij daarbij helpen? 

Een jobcoach gaat samen met jou op zoek naar werk wat bij jou past. Wil je weten waar 

je goed in bent of waar je interesses liggen? Samen onderzoeken we wat je nodig hebt 

in je werk.  

Ik wil betaald werken, kan ik dan een jobcoach inschakelen?   

Dat kan. Een jobcoach kan je ook ondersteunen op weg naar een betaalde baan.  

Ik heb al werk maar het gaat niet goed op mijn werk. Wat kan de jobcoach 

doen? 

Een jobcoach kijkt samen met jou naar de situatie. Wat er niet en wel goed gaat in je 

huidige baan. Een jobcoach kan je ondersteunen bij gesprekken met je werkgever.  

Kan een jobcoach mij ook helpen met gesprekken bij de gemeente of bij het 

UWV? 

Een jobcoach kan je ook ondersteunen met gesprekken bij de gemeente of het UWV. 

Het lukt mij niet om te solliciteren. Ik voel me onzeker.   

Een jobcoach kan je helpen bij het schrijven van een brief of het voorbereiden van een 

sollicitatiegesprek.  

Ik heb nog meer vragen! 

Bel dan met één van onze medewerkers: 06-14509863 of mail naar: 

jobcoaches@lunetzorg.nl. 
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